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SAMMANFATTNING 

Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur samverkan ser ut mellan skola, 
Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt socialtjänsten i arbetet med att hjälpa barn och 
ungdomar i åldrarna 0 till 18 år som lider av psykisk ohälsa. Studien grundar sig i sex stycken 
semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare från socialtjänsten 
samt två kuratorer från BUP. Resultaten visar att det finns flertal hindrande och 
möjliggörande faktorer vid samverkan. Resultaten visar att då professionella konsulterar 
med varandra kring svåra frågor rörande unga som lider av psykisk ohälsa främjas samsyn 
och samverkan möjliggörs. Vidare visar resultaten att förutsättningar för samverkan inom 
organisationer bygger på att ledningar uppnår domänkonsensus, för att på så sätt komma 
överens om hur aktörer skall samverka.  
 
Nyckelord: Samverkan, socialtjänst, BUP, skolkuratorer, nyinstitutionell teori, 
domänanspråk.    
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ABSTRACT 

This qualitative interview study aims to investigate the collaboration between school, 
children and adolescent psychiatry and the social service with the intent to help children and 
adolescents aged 0 to 18 who suffer from mental health problems. The study is based on six 
semistructured interviews with two school counselors, two employees from the social services 
and two counselors from children and adolescent psychiatry (BUP). The results show that 
there are several obstructive and enabling factors when collaborating. The results show that 
when professionals consult with each other about difficult issues regarding young people 
suffering from mental illness, it promotes consensus and enables cooperation. Furthermore, 
the results show the prerequisites for collaboration within organizations is based on the fact 
that the management reaches domain consensus, in order to agree on how professionals shall 
collaborate.  
  
Keywords: Collaboration, social services, child and adolescent psychiatry, school counselors, 
new institutional theory, domain claims.  
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1 INLEDNING  
Fokus i den föreliggande uppsatsen är på barn och ungdomar i Sverige som lider av psykisk 
ohälsa och är i behov av hjälpinsatser från olika myndigheter. Dessa myndigheter har enligt 
lag i uppgift att samverka för barn -och ungdomars välbefinnande. De myndigheter som 
arbetar med att hjälpa och behandla dessa unga, vilka denna studie särskilt fokuserar på är 
skolan, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Psykisk ohälsa är ett brett 
begrepp som omfattar psykiska besvär, nedstämdhet, oro samt psykiska sjukdomar, som kan 
vara självrapporterade eller som hälso-och sjukvården diagnostiserar och behandlar 
(Socialstyrelsen, 2017a). Färsk statistik från Socialstyrelsen visar på en ökning som skett av 
diagnostiserade depressioner och ångestsymtom bland barn och ungdomar. Mellan 2006 och 
2016 har en ökning på 100 procent skett av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar mellan 
10-17 år, medans för ungdomar mellan 18-24 ligger denna ökning på 70 procent. 
Sammanfattningsvis lider totalt 97600 flickor och 92500 pojkar i åldrarna mellan 10-24 år av 
psykisk ohälsa, utifrån registreringar inom hälso- och sjukvården (ibid, 2017a).  
 
Vikten av samverkan kring dessa frågor har uppmärksammats från olika håll. Sveriges 
kommuner och Landsting, SKL (2017) menar att det i nuläget saknas en etablerad struktur 
för att hjälpa de barn och ungdomar som lider av lätt till medelsvår psykisk ohälsa. De 
föreslår mer samordnade insatser för att hjälpen ska bli effektivare och för att färre ska 
hamna ”mellan stolarna”. Barnens rätt i samhället, BRIS (2017) signalerar i sin årsrapport 
om att samhället har misslyckats i sitt förebyggande arbete kring ohälsa bland barn och 
ungdomar. Detta främst då barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa själva uppger att 
de inte får rätt stöd. Samtidigt rapporterar Socialstyrelsen (2013, 2016a, 2017b) gång på gång 
om att barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar.  
 
Även forskning är kritisk kring hur samverkan sköts och påtalar behovet av mer forskning 
kring området. En stark forskningsröst kommer från bland annat Camilla Blomqvist (2012) 
som menar att det finns mycket lite forskning kring just samverkan mellan, skolan, BUP och 
socialtjänsten. Hon anser att detta är problematiskt då denna fråga diskuteras som något 
mycket viktigt och nödvändigt för att utsatta barn ska få en bättre livssituation. En annan 
röst från forskningshåll kommer från Hans Ek, Joakim Isaksson & Rikard Erikssons (2017). 
De lyfter i sin forskning kring BUP, skola och socialtjänst att hög skolfrånvaro då unga lider 
av psykisk ohälsa kan ses som kvitto på bristande samverkan mellan organisationerna. De 
beskriver att trots att lagstiftningen reglerades år 201o kring hur skolan, BUP och 
socialtjänsten skall samverka kring dessa barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa 
finns det olika normer och kulturer som står i vägen för en lyckad samverkan (Ibid, 2017) 
 
Med dessa kritiska röster som bakgrund har mitt intresse för samverkan kring barn och 
ungdomar som lider av psykisk ohälsa växt. Jag ser det även som en stark indikator på att 
samverkansarbete fortsatt är ett utmanande område som behöver synliggöras mer och 
forskas kring. Min intention med detta arbete är att bidra till större kunskap kring hur 
samverkan runt barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa ser ut i dagens Sverige. 
Som socionom i skolningen är även frågan om samverkan viktig och har oerhört stor 
betydelse för mig i min framtida yrkesroll, främst då det i socialt arbete ofta finns flertal 
aktörer som är kopplade till insatser för enskilda. Där professionella på ensam hand inte kan 
arbeta med dessa frågor då lyckade insatser kräver samverkan med andra aktörer. Därför 
finner jag samverkan som ett viktigt och användbart område att fördjupa mig inom. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samverkan kring barn och ungdomar mellan 0- 18 
år som lider av psykisk ohälsa ser ut mellan skolan, barn- och ungdomspsykiatrin samt 
socialtjänsten. För att uppnå mitt syfte har jag valt att besvara följande frågeställningar: 
 

1. Vad möjliggör samverkan mellan skola, BUP och socialtjänsten i deras arbete med 
barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa, sett ur de samverkande aktörernas 
perspektiv. 
 

2. Vilka utmaningar upplever aktörerna från skola, BUP och socialtjänsten finns i deras 
arbete kring samverkan med barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. 

1.2 Disposition  
Uppsatsen är disponerad i sju avsnitt. Inledningsvis ges en presentation av studiens 
problemområde, därefter syftet med tillhörande frågeställningar. I nästa avsnitt görs det en 
kort presentation av tidigare forskningen, vilken är uppdelad i tre huvudteman: hindrande 
faktorer och gynnande faktorer för samverkan samt fokus på barn bästa i samverkan mellan 
olika verksamheter. I nästkommande avsnitt presenteras studiens teoretiska ram. I avsnitt 
fyra presenteras studiens metodiska uppbyggnad mer ingående samt etiska ställningstagande 
som tillämpats i studien. I avsnitt fem presenteras resultaten från de sex intervjuerna utifrån 
studiens frågeställningar vilka analyseras av den tidigare forskningen samt av teori. I avsnitt 
sex förs en diskussion kring studiens resultat vilket följs av en metoddiskussion. 
Avslutningsvis i kapitel sju presenteras mina slutsatser för denna studie.  

1.3 Bakgrund  
Nedan ges en kort presentation av BUP, skolans och socialtjänstens uppdrag. I avsnittet 
beskrivs även omfånget av psykisk ohälsa bland dessa unga. Detta i syfte att erbjuda läsaren 
bättre förståelse för deras uppdrag i arbetet med att hjälpa barn och ungdomar som lider av 
psykisk ohälsa. Därtill för att visa det aktuella läget och hur allvarliga konsekvenserna blir om 
dessa unga inte får rätt hjälp. Avslutningsvis presenteras kort ramverket av lagar och regler 
vid samverkan kring dessa unga för att ge läsaren en förståelse för i vilken kontext som 
samverkan utspelar sig. 

1.4 Myndigheternas uppdrag 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är en specialistverksamhet som verkar inom hälso- och 
sjukvården. I deras uppdrag ingår det att hjälpa barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år 
som lider av psykisk ohälsa. Inom BUP arbetar socionomer, psykologer, läkare, 
specialpedagoger, arbetsterapeuter, skötare samt sjuksköterskor. I uppdraget ingår stöd samt 
behandling i syfte att skapa en möjlig förändring till det bättre för unga som lider av psykisk 
ohälsa. BUP har ett flertal olika mottagningar med olika specialiseringar, som fokuserar på 
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olika problematiker och som erbjuder olika behandlingsformer. Vidare skall BUP samverka 
med föräldrar, socialtjänst, skola och barnomsorg (BUP, 2017a, 2017b).  
 
Skolans uppdrag är att bistå med god lärandemiljö för barn och ungdomar både inom den 
personliga utvecklingen samt inom kunskapsutvecklingen. Skolor arbetar utifrån skollagen 
och skall därför organisera en elevhälsa för att bistå elever med hjälp och stöd om det behövs. 
Elevhälsan omfattar psykologiska, psykosociala, medicinska samt specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsoteamet bär det huvudsakliga ansvaret för olika insatser och består oftast av 
skolkuratorer och skolpsykologer. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta för att förebygga 
ohälsa bland elever genom att uppmärksamma samt utreda orsaker som bidragit till ohälsan. 
Skolan ska främja både intern och extern samverkan i frågor gällande barn och ungdomar 
som lider av psykisk ohälsa. Extern samverkan ska ske med socialtjänst, barnavården, hälso- 
och sjukvården samt ungdomsmottagningar. Intern samverkan ska ske mellan rektor, lärare, 
skolkurator, skolläkare, skolsköterska, specialpedagoger och skolpsykolog (Socialstyrelsen, 
2016b).  
 
Socialtjänstens uppdrag är att ta emot anmälningar, inleda utredningar samt ta beslut om 
insatser utifrån socialtjänstlagen. Ett av socialtjänstens ansvar är att ta initiativ till 
samverkan med andra berörda aktörer då barn riskerar att fara illa eller far illa. I samarbete 
med främst hemmet ska socialtjänsten främja att barn och ungdomar får en allsidig 
personlighetsutveckling samt en gynnsam social och fysisk utveckling. Socialtjänsten ska 
erbjuda stöd och insatser i fall där anmälan inkommer från andra aktörer eller där ansökan 
inkommer från den enskilde eller dennes familj. I de fall där barn och ungdomar både får 
insatser av hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska dessa aktörer tillsammans upprätta 
en samordnad individuell plan (SIP). Planen upprättas om det bedöms nödvändigt för att 
barnets behov skall kunna tillgodoses samt om föräldrar och den unge ger samtycke till det 
(Socialstyrelsen, 2013). 

1.5 Psykisk ohälsa bland barn och unga – fenomenets bredd och 
konsekvenser  

Psykisk ohälsa är ett växande fenomen i Sverige (Socialstyrelsen, 2013, 2016a, 2017a). 
Ökningen rör både självrapporterade besvär samt diagnostiserade psykiska sjukdomar hos 
individer. I Sverige lider omkring 10 procent av pojkar och flickor samt unga män av psykisk 
ohälsa. Bland unga kvinnor är denna siffra 15 procent. Detta utgör 45 300 pojkar respektive 
34200 flickor i åldersgruppen 10 till 17 år, och 47 200 unga män respektive 63400 unga 
kvinnor i åldersgruppen 18 till 24 år. Då ångestsymtom och depression diagnostiseras allt 
oftare bland unga finns en risk att dessa hamnar i långvariga sjukdomsförlopp, där 
behandling av läkemedel eller psykiatrisk vård blir nödvändigt. Därtill kan suicid och 
suicidförsök bli en stor riskfaktor då den psykiska ohälsan troligtvis kommer öka bland barn 
och ungdomar, därför måste framförallt hälso- och sjukvården vara bättre utrustade för att 
möta behovet. Konsekvenser som psykisk ohälsa kan ge barn och ungdomar är nedsatt 
funktionsförmåga. Unga som vid tidig ålder insjuknar i någon allvarlig form av psykisk 
ohälsa och inte får hjälp i ett tidigt stadium uppnår ofta låg utbildningsnivå då de inte kan 
tillgodose sitt skolarbete. Då en genomförd skolgång är en skyddsfaktor för barns och 
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ungdomars framtida vuxen- och arbetsliv är det viktigt att samverkan sker mellan olika 
samhällsaktörer såsom hälso- och sjukvården, skolan samt socialtjänsten.  

1.6 Lagar och rutiner kring samverkan 
I Socialtjänstlagen (2001:453) 3 Kap 1, 4 och 5 § framgår det att socialnämnden bär ansvar 
för att samverkan sker mellan olika organisationer i de fall där insatser för enskilda kräver 
det. Därtill står det i Socialtjänstlagen 5 Kap. 1a § att kring barn och unga som far illa eller 
riskerar att fara illa skall samverkan organiseras mellan organisationer, samhällsorgan och 
andra som kan tänkas beröras. Samverkanskravet som skolan har står i Skollagen 
(2010:800) 29 Kap 13§ och beskriver att anställda inom skolan skall samverka på 
socialnämndens initiativ då barn far eller riskerar att fara illa. Liknande krav finns i Hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763) 2 f § som beskriver att samverkan skall ske kring barn som far 
illa eller riskerar att fara illa på socialnämndens initiativ. Utifrån Hälso- och sjukvårdslagen 
har BUP anmälningsplikt till socialtjänsten i de fall då barns skydd behöver säkerställas. De 
har även uppgiftsskyldighet till socialtjänsten. BUPs anmälningsplikt innebär att 
sekretessuppgifter får undanröjas om det krävs för att en patient skall få vård eller för att 
ärenden ska kunna handläggas (BUP, 2017a, 2017b). Skolan har anmälningsplikt till 
socialnämnden då barn far illa eller riskerar att fara illa. Skolkurator och skolpsykolog får 
utifrån detta utlämna uppgifter till BUP ”om intresse av att uppgifterna lämnas ut 
uppenbarligen är större än det intresse som sekretessen skall skydda” (Socialstyrelsen, 
2016b, s. 69). 
 
Samarbetsärenden mellan BUP, skola och socialtjänst kan aktualiseras på olika sätt. 
Antingen begär föräldrar eller en professionell inom professionerna om samverkan. Genom 
remiss aktualiseras även samarbetsärenden till BUP, vanligen från elevhälsan. Det är vanligt 
att BUP, socialtjänst och skola med föräldrars medgivande bjuder in till SIP-möten. Under 
mötet klargörs vem som skall göra vad för att säkerställa att den unge får hjälp ur sin 
situation (Blomqvist, 2012). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I syfte att orientera mig i vad som finns på forskningsfältet kring samverkan kring barn och 
ungdomar som lider av psykisk ohälsa har jag letat efter relevanta bidrag i Mälardalens 
högskolebibliotek. Aktuella databaser i min sökning har varit följande Eric, Sociological 
Abstracts, Socialservices Abstract, Sociological Abstract och Swepub. Genom databaserna har 
refereegranskad forskning inom sociologi och socialt arbete inhämtats. Sökorden jag använt 
mig av har varit ”samverkan”, ”myndigheter”, ”cooperation”, ”interprofessional 
collaboration”, ”inter-organizational”, ”succés”, ”barriers” och ”barns bästa”. Jag har 
tematiserat bidragen utifrån återkommande teman som är hindrande faktorer, gynnande 
faktorer för samverkan samt fokus på barn bästa i samverkan. 
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2.1 Gynnande faktorer  
Flera av de bidragen jag tagit del av lyfter fram de faktorer som gynnar en samverkan i 
offentliga organisationer.  

2.1.1 Personalens betydelse i samverkansarbete  

För att god samverkan skall utvecklas är det viktigt att personalen som samverkar har en 
positiv inställning till samverkan uppger Norman & Axelsson (2007, s. 534) i sin studie kring 
organisationers strategier för samverkan gällande rehabiliteringsprojekt. En annan 
främjande faktor för lyckad samverkan är att få möjlighet att lära känna personal från de 
samverkande organisationerna samt lära sig andra organisationers arbetssätt. Vidare visar 
resultaten att regelbunden kontakt mellan samverkande under ett samverkansprojekt bidrar 
till bättre samarbete. Widmarks, Sandahls, Piuvas & Bergmans (2011, s. 6) kvalitativa studie 
kring hinder i samverkan som sker mellan skolan, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården, 
visar att framgångsrik samverkan präglas av inlyssnande mellan olika professioner. Det 
innebär att personal lyssnar och respekterar andras sakkunnighet inom sina specifika 
områden. Fler slutsatser visar på att gemensamt uppsatta mål i fall med enskilda barn och 
ungdomar samt tillgång till varandra är tydliga framgångsfaktorer för samverkan. Slutligen 
visar resultaten (ibid, s. 6) att då professionella konsulterar varandra samt stöttar varandra i 
svåra frågor når samverkan framgång. 

2.1.2 Handlingsplaner och sekretesslättnader 

En annan studie kring skolans, socialtjänstens samt BUPs gemensamma arbete kring barn 
och ungdomar som uteblir från skolan av Ek, Isaksson & Eriksson (2017, s. 66) visar att 
införande av behandlingsplaner förbättrar samverkan mellan verksamheter. Detta då 
behandlingsplaner fungerar som en länk mellan parterna. Det framgår vidare att det blir 
tydligt vem som ska göra vad i processens om alla gemensamt varit med i skapandet av dessa 
behandlingsplaner. Tydligheten bidrar även till att de professionella blir mer fokuserade och 
kommunicerar bättre med varandra. Resultaten från Hjortsjös (2006, s. 141) avhandling 
kring samverkan mellan olika yrkeskompetenser inom människohjälpande organisationer 
vid samlokaliserad verksamhet visar på att bättre kunskap om andra organisationer bidrar 
till att den egna arbetsuppgiften och rollen i samverkan blir tydligare. Denna tydlighet bidrar 
även till mindre dubbelarbete. Sekretess kan upplevas hindra samverkan uppger Blomqvist 
(2012, s. 17) i sin avhandling där ärendeprocesser gällande samarbeten mellan skola, 
socialtjänst och BUP undersökts. I resultaten framgår det dock att organisationerna i studien 
har sekretesslättnader mellan sig. Exempelvis har socialtjänsten och sjukvården lättnader i 
sekretessen vilket innebär att organisationerna kan utbyta uppgifter i de ärenden då detta 
krävs för att unga skall få nödvändig behandling eller vård.  

2.1.3 Jämlikhet mellan professionella  

En kvalitativ studie från Norge av Hesjedal, Hetland & Iversen (2013, s. 439-442) visar att en 
positiv bild av sin arbetsuppgift och känsla av att kunna påverka barnens situation är 
främjande för samverkan mellan olika professioner. Studiens syfte var att undersöka vad 
lärare och socialarbetare upplever är gynnande för lyckad samverkansarbete i skolan kring 
barn och ungdomar i riskzon. Resultaten från studien visar att positiva faktorer för 
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samverkan uppstår när jämlikhet finns mellan professioner. Det framgick att när aktörer 
känner sig underskattade av andra samverkanspartners lägger de inte ner lika mycket 
ansträngning i samarbetet som när de blev uppskattade. Uppskattning uppnås enklast när 
professionella fokuserar på det viktiga i samverkansmöten, nämligen på barnet, istället för på 
exempelvis de olika samarbetspartnernas yrkesstatusar. Fler positiva faktorer i 
samverkansarbete utifrån studien är när de samverkande är informerade och uppdaterade 
kring barnets aktuella situation. Även att de inblandade har funderat på konstruktiva 
lösningar för eventuella problem som föreligger den unge. Avslutningsvis visar resultaten att 
när de professionella delar på ansvar och inte förväntar sig att andra samarbetspartners ska 
göra allt främjas samverkan.  

2.1.4 Vikten av kunskapsutbyte 

Vikten av ett samordnat arbete mellan olika aktörer påtalar Johansson (2014, s. 150-151) i sin 
studie kring brottsförebyggande samverkan. Slutsatser från studien pekar på att inhämtande 
av kunskap kring samarbetsområdet samt delade erfarenheter mellan aktörerna främjar god 
samverkan. Vidare pekar resultaten på att god kontakt och kommunikation mellan de 
samverkande aktörerna gynnar samverkan. Möjlighet att kunna ringa och fråga om råd 
mellan myndigheterna uppger Ek m.fl. (2017, s. 64) är en viktig aspekt i samverkansarbete, 
främst då detta förhindrar en splittring i ärendet. Genom rådgivning kan osäkerheter klaras 
upp samt kan det säkerställas att en likvärdig bedömning görs av den unges situation. Snabb 
och effektiv kommunikation mellan samverkansparter lyfts vidare fram som en 
samarbetsfrämjande faktor i en kvalitativstudie genomförd av Green, Rockhill & Burrus 
(2008, s. 39-40). Syftet med studien var att undersöka hur barnvårdspersonal, 
behandlingsenheter och domstolars samverkan kan hjälpa familjer med 
missbruksproblematik. Resultaten från studien visar att kommunikation avstyr en ”vi och 
dem” -attityd, vilken är direkt skadlig i arbetet mot att hjälpa familjer i behov. Bra och öppen 
kommunikation bidrar till att bättre gemensamma besluts tas mellan samverkansparters, 
främst då aktuell information kring familjers situation framkommer. Studien påvisar även att 
teamkänsla är en främjande faktor för samverkan. I de fall då arbetsuppgifter delas upp 
mellan parter pekar resultaten på att de samverkande inte känner sig överbelastade, främst 
då de känner stöd från varandra. Slutligen (ibid, s. 39-40) framkom det att när 
samverkanspartners har gemensamma värderingar i arbetet med familjer främjas samverkan 
mellan dem.  
 
Socialstyrelsen (2015b, s. 17. 20) har sammanställt en rapport kring strategier för samverkan 
inom organisationer för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. I rapporten 
framgår att förutsättningar för samverkan kräver tydligt styrning samt tydligt engagemang 
inom organisationers alla ledningsnivåer, framförallt från den politiskt övergripande nivån 
samt den administrativa nivån. Av vikt är även att samverkan legitimeras på den lägre nivån 
av ledningen inom organisationen samt att ledningen efterlyser uppföljning och utvärdering 
av samverkansarbeten. Vidare framgår det att om samverkan ska bli framgångsrik krävs 
struktur, vilket innebär tydlighet ifråga om mål, målgrupp, arbetsfördelning, yrkesroller samt 
rutiner för samverkan. Avslutningsvis pekar socialstyrelsens rapport på att det finns behov av 
samsyn om målet är att samverkan ska fungera. Samsyn innebär att de olika aktörernas 
problemförståelse till viss grad är gemensam. Det i sin tur betyder inte att skillnaderna som 
de professionella uppdragen innebär skall suddas ut, då det är olikheterna som är styrkan 
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och grunden i samverkan. Samsyn handlar snarare om tillit samt en gemensam bild och en 
gemensam uppfattning av det gemensamma arbetet.  

2.2 Utmaningar i samverkan 
Flera av de bidragen jag tagit del av lyfter fram de faktorer som utmanar samverkan i 
offentliga organisationer.  

2.2.1 Bristande stöd  

Norman & Axelsson (2007, s. 534) har i sin studie om samverkan mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, primärvården och den psykiatriska hälsovården kommit fram till att 
samverkanshinder mellan olika myndigheter ofta beror på relationerna mellan de olika 
professionerna. Resultaten visar att professionerna ofta känner sig ifrågasatta och ibland 
attackerade av samverkansparter från andra yrkesområden under samverkan. Vidare visar 
resultaten att personalen inom de olika myndigheterna uppger att det krävs mycket mer 
resurser än vad som erbjuds för att god samverkan ska uppnås. Personalen menar att antal 
möten och utsatt tid för samverkan är för få och för korta. Det framgår även i studien att de 
olika organisationerna har olika kriterier för klienters medverkan i samverkansprojekt. 
Exempelvis har vissa organisationer krav på att klienterna ska ha en medicinsk diagnos, 
medan andra inte har det som ett krav. Slutligen framgår det att problem med samverkan 
ofta uppstår när gemensamma beslut i slutskedet av gemensamma ärenden ignoreras. Det 
bidrar till att tjänstemännen som medverkar i samverkan kring enskilda hamnar i en 
besvärlig relation, både gentemot projektgruppen men även gentemot sin egna organisation.  

2.2.2 Bristande resurser  

Widmark m.fl. (2011, s. 4-5) har i sin kvalitativa studie kring hinder i samverkan mellan 
skola, socialtjänsten samt BUP kommit fram till att otydlig ansvarsuppdelning mellan 
professioner har en negativ inverkan på samverkan. Vilket resultaten visar främst beror på 
att verksamheterna har olika mandat i frågor gällande beslut kring unga. Socialtjänsten och 
BUP har exempelvis befogenhet att fatta beslut utan vårdnadshavares medgivande, vilket 
skolan inte har. Vidare pekar resultaten på att olikheter i myndigheternas 
strukturuppbyggnader är ett hinder för samverkan. Exempelvis finns en kluvenhet kring 
sekretessen mellan organisationerna, främst då de hanterar sekretess på olika sätt. 
Resultaten från studien visar också att resursminskningar inom organisationerna för att 
hjälpa barn och ungdomar påverkar samverkan negativt. En av studiens tydligaste exempel 
på detta är att skolan får allt mindre resurser. Dessa resursminskningar innebär att 
samverkan mellan organisationerna blir ojämn, främst då de inte kan bidra med personal 
eller resurser som främjar samverkan. Resursminskningar bidrar även till att de 
professionellas ansträngningarna blir avgränsade i vissa ärenden. Vidare lägger författarna 
vikt på att bilden som personalen i de olika organisationerna har av varandra som 
professionella påverkas av resursminskningarna. De organisationer som inte kan bidra ses 
som mindre kompetenta och mindre benägna till att vilja hjälpa till enligt de mer 
resursstarka organisationerna. Avslutningsvis visar resultaten att personal som arbetar inom 
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organisationerna inte upplever att de får tillräckligt med stöd från sina högsta chefer i 
samverkansfrågor. 
 
Svårigheter i samverkan uppstår när professionerna från olika organisationer har skilda 
perspektiv på hur enskilda ska bedömas visar Ek, Isaksson & Eriksson (2017, s. 68) studie. 
Syftet med studien var att undersöka skolans, socialtjänstens och BUPs gemensamma arbete 
kring barn och ungdomar som inte går i skolan. Vidare visar resultaten från studien att 
socialtjänsten resonerar utifrån ett samhälls- och familjeperspektiv, BUP resonerar utifrån 
ett psykiatriskt perspektiv och skolans resonerar ur ett pedagogisk perspektiv. Resultaten 
visar därtill att under samverkansmöten dominerar ofta BUPs psykiatriska perspektiv, vilket 
bidrar till att de andra aktörerna känner att de behöver mer utbildning. Även Widmark m.fl. 
(2011, s. 6) påtalar detta och tillägger att dessa skillnader bidrar till att professionerna har 
svårt att uppnå konsensus då perspektiven på olika metoder skiljer sig åt. Fler resultat från 
Ek m.fl. (2017, s. 65-66. 70) visar på att myndigheters olika maktpositioner gentemot 
varandra hämmar samverkansarbete, även bristande resurser inom verksamheterna 
påverkar samverkan negativt. Exempelvis beskriver forskarna att det är vanligt att BUP har 
ont om tid, vilket resulterar i att de andra verksamheterna blir lidande i samverkar med 
dessa. I praktiken innebär det att ärenden stannar upp och bidrar till att unga inte får den 
hjälp de behöver i tid.  

2.2.3 Skilda kunskapstraditioner 

I sin avhandling där Blomqvist (2012, s. 52. 154-155). Resultaten visar att dessa bidrar till ett 
organisatoriskt men även ett professionellt handlingsutrymme. Utifrån detta 
handlingsutrymme ges tolkningsutrymme för att tolka organisationernas målbeskrivning 
samt det professionella uppdraget. När dessa skiljer sig åt innebär det att organisationerna 
har olika tolkningar på ett och samma ärende. Flera hindrande faktorer i samverkan är att 
sekretessen skiljer sig åt mellan organisationerna. BUP har exempelvis en kunskapstradition 
där sekretessen mellan den professionella och den enskilde inte ska lämna rummet. Då den 
gör det kan behandlarens och den unges relation och tillit äventyras. Socialtjänsten och 
skolan har däremot en kunskapstradition där sekretessen måste brytas i vissa fall då barn 
riskerar att fara illa. Därtill visar resultat att sekretesslagarna ibland uppfattas som 
omständliga inom de olika organisationerna och att de rentav försvårar samarbeten mellan 
de olika professionerna. 
 
Vidare visar studien (Blomqvist, 2012, s. 152-156) på att organisationernas uppdrag ofta är 
vida samt att personalen inom de olika organisationerna har så pass liknande utbildning att 
oklarheter lätt uppstår kring vilken organisation som ska göra vilken insats. Detta benämns 
som likriktningar inom de olika organisationerna. Fler hinder i samverkan är att de 
inblandade organisationerna ofta fokuserar på utredningar istället för på förändringsarbete. 
Det bidrar till att oklarheter uppstår kring vilken organisation som ska hjälpa den unge i 
slutändan. Slutligen visar forskningen på att mellan de nämnda organisationerna existerar en 
hierarkisk ordning. BUP tillhör en expertorganisation inom hälso- och sjukvården och anses 
därför ha en högre status än skola och socialtjänsten. Detta framgår som tydligast genom att 
BUP med sin expertposition kan välja bort samarbetsärenden då de inte anser att de kan 
bistå den unge i dennes problematik. Efter BUP i hierarkiordningen kommer socialtjänsten, 
sist skolan. Socialtjänstens ansvarar för vissa barn då dessa är i behov av hjälp, de ansvarar 
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inte för alla barn på samma sätt som skolan gör som måste möta och hjälpa alla barn 
oberoende vilken problematik de har. 

2.2.4 Organisationernas olika uppdrag och mål 

Danermark & Kullbergs (1999, s. 104-107) studie om samverkan mellan socialtjänsten, 
försäkringskassan och psykiatrin visar på att personalen inom de olika organisationerna har 
olika mandat i att fatta beslut om hur verksamheten skall utformas, vilket i förlängningen 
påverkar samverkansmöjligheterna mellan organisationerna. Exempelvis visar resultaten att 
personal från psykiatrin har mer inflytande, mer mandat, än personal från socialtjänsten och 
försäkringskassan. Detta beror på att inom psykiatri, där läkarvetenskapen dominerar, så 
fattas beslut oberoende av andra instanser kring vilken behandling som skall ges till enskilda. 
Författarna lägger även vikt på att premisserna för hur åtgärder i arbetet skall utföras ser 
olika ut för de tre organisationerna. Mycket av Socialtjänstens och försäkringskassan arbete 
är myndighetsutövning. Därtill är personal inom dessa två verksamheter även underordnade 
i organisationernas administrativa hierarki, medan personal inom psykiatrin i sin tur arbetar 
utifrån frivillighet med sina klienter (för det mesta). Det innebär att de på så sätt står utanför 
den förvaltningsmässiga hierarkin. Avslutningsvis tyder resultaten på att verksamheterna har 
olika organisatoriska strukturer. De jobbar även mot olika lagar och politiska mål. 
Socialtjänstens struktur strävar efter att decentralisera verksamheten, vilket i praktiken 
innebär att makten skall komma så nära medborgarna som det går. Det innebär att 
verksamheten formas utifrån de lokala behoven och tillgängliga resurserna. Psykiatrin i sin 
tur har en struktur i sin verksamhet som är centraliserad. Psykiatrin är en 
specialistverksamhet som människor remitteras till eller själva söker sig till då de är i behov 
av dess tjänster. Försäkringskassan är även den en centraliserad verksamhet. Dock skiljer 
den sig från psykiatrin då den uteslutande präglas av en administrativ och förvaltningsmässig 
struktur. 

2.3 Barnets bästa i fokus under samverkan 
Fler av de bidrag jag tagit del av visar på hur professionella, inom olika organisationer som 
arbetar med barn och ungdomar i sitt arbete skall utgå från barnens bästa i 
samverkansarbete.  

2.3.1 Helhetsperspektiv 

Socialstyrelsen (2013, s. 19-21) har sammanfört en vägledning i form av en rapport som 
beskriver barns behov av att få insatser från flera samverkande aktörer för deras bästa. I 
rapporten framgår det att barn som mår psykisk dåligt i flera fall får insatser från fler olika 
aktörer för att få sina behov tillgodosedda. I de fallen är det viktigt att information mellan de 
berörda aktörerna utbytts, information kring en pågående insats mellan aktörer kan ibland 
räcka, då det främjar det slutgiltiga resultatet och målen för den unge. I rapporten går det 
även att utläsa att det är av vikt att i ett tidigt stadium upptäcka och ingripa då barn och 
ungdomar mår dåligt. För att det skall bli möjligt krävs att systematiska 
samverkansstrukturer finns mellan olika huvudmän och verksamheter. Dessa ska innefattar 
alla de olika nivåerna som skall samverka; föräldrar, de yrkesverksamma som träffar barnen 
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samt ledningsnivåerna inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Ur rapporten 
framgår det att stödet och hjälpen som den unge får måste utgå från ett helhetsperspektiv 
utifrån den unges specifika situation. Det innebär att den unges utvecklingsbehov alltid 
måste stå till grund för vilka verksamheter som ska samverka samt på vilket sätt de skall göra 
detta på. Socialstyrelsen skriver i rapporten att enligt FN:s konvention om barn rättigheter så 
skall ett förhållningssätt där den unge är i fokus tillämpas vid åtgärder eller beslut som rör 
dem. Barnperspektivet handlar om arbetssätt, kunskaper och attityder, där barnet skall ses 
som fullvärdiga medborgare som alltid ska bemötas respektfullt oavsett sammanhang. Därför 
är det viktigt att beslut- och arbetsprocesser som berör barn, oavsett samhällsnivå, alltid ska 
vara tydligt styrda och genomsyras av barns rättigheter. Barn har rätten att få relevant 
information gällande en åtgärd eller ett beslut som berör dem, där barnet åsikt skall beaktas 
utifrån mognad samt ålder. Den unges och dennes familj har även rätt till att vara delaktiga i 
både genomförandet och planerandet av åtgärder och insatser (ibid, s. 19-21). 

2.3.2 Delaktighet  

En viktig del i arbetet med att hjälpa de unga som samverkansteamet möter är att 
tillsammans med de unga skapa individuella handlingsplaner. Detta då individuella 
handlingsplanerna bidrar till ökad öppenhet och tydlighet, visar en kvalitativ studie 
(Hesjedal, Hetland, Bye & Iversen, 2016, s. 6-9) där teamarbetens förtjänst i arbetet med 
unga som befinner sig i svåra livssituationer studerats. Resultaten visar därtill att 
handlingsplaner kan användas som utgångspunkt i skolan och i hemmet och därmed bidra 
till skapandet av ett helhetsperspektiv kring de ungas livssituation. Främst då målen är 
liknande på de olika arenorna. De professionella påpekar i studien att det är viktigt att lyssna 
på de unga samt se dem och uppmuntra dem. Det möjliggörs genom att de professionella 
talar till barnet istället för att tala om barnet. Utgångspunkten i arbetet, visar studien, är att 
inkludera de unga att tro på deras förmåga samt att själva vara en del av lösningen på deras 
problem. Det framgick att de professionella arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbete, där 
de professionella interagerar med externa sociala miljöer som de unga befinner sig i. Detta 
för att uppdatera sig om vad som händer i områden som de unga befinner sig i samt stärka 
nätverket kring de unga. På så sätt får även de professionella en bild av vad som fungerar och 
vad som är positivt för de unga. En annan del av det lösningsfokuserade arbetet är att 
anpassa skolgången utifrån barnens behov. Mycket av arbetet handlar om att få barnet att 
vilja gå till skolan. Detta då skolan enligt resultaten från studien är en strukturerande faktor 
för barn i svåra situationer (ibid, s. 6-9). 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
En sammantagen bild av den forskning och de rapporter jag har tagit del av visar tydligt att 
det finns såväl gynnande som utmanande faktorer för samverkan. Forskningen pekar även 
tydligt på att hänsyn till barnens bästa bör ligga i fokus under samverkan. Faktorer som 
gynnar samverkan är att professionella är positivt inställda till samverkan. Därtill visar 
resultaten att kunskap och förståelse för andra verksamheter främja samverkan. Vidare 
framgår det att kommunikation mellan de samverkande aktörerna där respekt inför 
varandras yrkesroll främjar samverkan. Utmanande faktorer för samverkan visar 
föreliggande forskning är sekretessen som finns mellan organisationerna samt bristande tid. 
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Ytterligare hinder för samverkan är att de samverkande myndigheterna styrs av har olika 
ramlagar, som bidrar till olika handlingsutrymmen för de professionella. Det bidrar till att 
organisationerna tolkar det gemensamma uppdragets mål samt det enskildas professionella 
uppdrag olika. Vidare framkommer det att det är viktigt att barn är delaktiga i uppförandet 
av individuella handlingsplaner kring den unges situation under samverkansarbetet. 
Slutligen visar forskningen att det är av vikt att stödet och hjälpen som den unge får utgår 
från ett helhetsperspektiv. Det innebär att den unges utvecklingsbehov skall styra vilka 
verksamheter som ska samverka samt på vilket sätt de skall göra detta på. Under 
genomsökningen av den tidigare forskningen kände jag att det fanns kunskapsluckor kring 
hur aktörer inom skola, BUP och socialtjänst upplever möjligheter och utmaningar kring 
samverkan runt barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Blomqvist (2012) 
avhandling kring samarbete mellan dessa aktörer är det närmaste bidraget jag hittat. I 
studien påtalar även Blomqvist om vikten av att mer forskning om samverkan kring barn och 
ungdomar som lider av psykisk ohälsa behövs. Därför är mitt bidrag till den tidigare 
forskningen just detta.  

3 STUDIENS TEORETISKA RAM 
Studiens syfte är att undersöka hur aktörerna inom skola, BUP och socialtjänst upplever 
samverkan kring barn och ungdomar mellan 0-18 år som lider av psykisk ohälsa. I analysen 
av min empiri kommer jag att använda mig av begreppet samverkan och nyinstitutionell 
teori. De teoretiska utgångspunkterna jag valt att fokusera på utgår ifrån hur organisationer 
fungerar, hur interaktionen mellan organisationen fungerar, med fokus interaktionen mellan 
de professionella inom de olika organisationerna. Därför anser jag att dessa passar in för att 
besvara studiens frågeställningar.  

3.1 Vad är samverkan? 
Enligt Danermark (2000, s. 15) är samverkan ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 
syfte”. Samverkan är inget som uppstår tillfälligt utan bygger på en fast relation mellan minst 
två aktörer, som till en viss del formaliseras, då deltagarna har ett gemensamt syfte 
(Mallander, 1998; Danermark, 2000). Av vikt är att särskilja begreppen samverka och 
samarbeta, där ett samarbete innebär rådfrågning eller en remittering som är av temporär 
karaktär. Samverkan i sin tur innebär arbetsfördelning kring ett ”fall” utifrån kompletterande 
och skilda kompetenser, där varje organisation tar ansvar för sitt kompetensområde med 
syfte att uppnå gemensamma mål (Mallander, 1998, s. 136). I Sverige idag är samverkan en 
oundviklig arbetsform, främst då verksamhetsformer ändrats ju med ramlagstiftningar samt 
att decentralisering skett av verksamheter och deras beslutsformer (Danermark & Kullberg, 
1999, s. 9-10). Innehållet i verksamheterna har ändras då huvudaktörer börjar avgränsa sina 
verksamhet mer och mer. Det innebär att en renodling av verksamheterna skett, där 
uppgifter som verksamheter tidigare haft överförts på andra verksamheter. Exempel på detta 
är hälso- och sjukvården som ju med ädelreformen samt psykiatrireformen har kunnat lämna 
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över vissa arbetsuppgifter till kommunerna. Samverkan har således gått från att varit ett 
effektivitetsökande koncept till att bli en nödvändighet för socialtjänstens samt hälso- och 
sjukvårdens verksamheter för att organisationerna skall kunna utföra sina åtaganden.  

3.1.1 Samverkansformer 

Samverkan kan förklaras på fyra olika sätt beroende på hur organisationer är uppbyggda 
(Danermark & Kullberg, 1999, s. 35-36. 163). Den första är genom kollaboration eller 
samverkan, som innebär att myndigheter samverkar i vissa former kring vissa frågor, vilka 
är tydligt avgränsade. Kollaboration karaktäriseras av att professionella från olika 
organisationer inriktade på ett speciallistområde samverkar med respekt för varandras skilda 
olikheter samt kompetenser. Det andra sättet att förklara samverkan är genom koordination 
eller samverkan som innebär att myndigheters gemensamma insatser adderas för att bästa 
resultat skall kunna uppnås. Det som kännetecknar denna samverkan är att ärenden 
remitteras mellan de olika deltagarna från myndigheterna, för att verksamhetsgränserna 
skall bevaras. Vilket i praktiken innebär att myndigheter överlämnar ärenden till andra 
myndigheter då de anser att de utfört det som ligger ålagt innanför deras arbetsansvar. Den 
tredje är genom konsultation som innebär att en specifik yrkesgrupp från en organisation går 
in och hjälper till med en specifik insats i en annan organisation. Den fjärde och sista är 
genom integration eller sammansmältning som innebär att två skilda organisationer slås 
samman där de flesta eller alla uppgifter övergår till att bli gemensamma.  

3.1.2 Förutsättningar för samverkan  

Då organisationer skall samverka kring människor påverkar samverkansförutsättningar av  
olika faktorer. Enligt Danermark (2000 s. 12-13) är dessa; Kunskaps- och 
förklaringsmässiga faktorer, vilket innebär att aktörerna från de olika organisationerna har 
olika utbildningar samt skilda sätt att betrakta problemet på men även att förklara dessa på. 
Det innebär att idéer om hur problemet skall angripas skiljer sig åt mellan de olika aktörerna. 
En annan faktor som beskrivs är formella och informella regler vilka består av olika 
regelsystem, avtal, anvisningar och lagstiftningar som skiljer sig år inom de olika 
organisationerna. Konkreta exempel på dessa faktorer är sekretess och arbetstid. Den tredje 
och sista faktorn är organisatorisk situation vilket innebär att de olika organisationerna 
möter den enskilde utifrån olika organisatoriska positioner där verksamheterna ser helt olika 
ut. Danermark påtalar att det är viktigt, om samverkan skall bli gynnsam, att olikheter inom 
dessa faktorer lyfts fram, identifieras samt diskuteras. Skillnader utgör inte alltid hinder för 
samverkan, men det är viktigt att de skillnader som utgör hinder elimineras om möjligheten 
för det finns.  
 
Då samverkan inkluderar olika professioner, sektorer och organisationer i syfte att uppnå 
kompletterings- och stordriftsfördelar kan dessa bli svårkoordinerade (Anell & Mattisson, 
2009, s. 14). Främst då alla instanser gemensamt ska komma överens om hur arbetet skall 
utföras. Samverkan är förenat med både positiva och negativa faktorer för de aktörer som 
skall utföra samverkansarbetet enligt Danermark (2000, s. 8-10). Genom samverkan får 
aktörerna möjlighet att lära sig nya saker och dela erfarenheter, men samverkan innebär 
även en långtgående förändring av aktörernas arbete, där resultaten av samverkan är svåra 
att förutspå. Olika mandat och oklara uppgifter är inte heller ovanligt förekommande under 
samverkansprocesser. En annan aspekt är att samverkansarbetet kan ta tid ifrån de vanliga 
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arbetsuppgifterna och om ledningen inte bereder resurser för samverkan kan detta uppfattas 
som något negativt för aktörerna inom organisationen. 

3.1.3 Samverkan mellan människor  

Att personkemi är en nödvändighet för att uppnå gynnsam samverkan är en myt enligt 
Danermark (2000, s. 12. 26-31). Han menar att om samverkan inte fungerar beror det på att 
ledningarna inte skapar förutsättningar för detta. Vidare förklarar Danermark att då aktörer 
från olika organisationer möts för att samverka utgår de från olika kunskapsområden, där 
vissa kunskaper har mer tyngd och status än andra. Bakom de olika kunskapsområden finns 
olika arbetssätt som har sitt ursprung från olika teoretiska ställningstaganden. Därför är det 
viktigt att dessa klargörs under samverkansarbeten för att öka förståelsen kring vad andra 
aktörerna föreslår för lösningar under samverkan. De olika kunskapstraditionerna innebär 
att aktörer talar olika språk vilket kan utmana samverkan. Olika begrepp skapas ofta inom 
organisationerna för att förklara olika fenomen, därför är det viktigt att aktörerna under 
samverkan undviker onödiga yrkesjargonger. Dock är det bra om de olika aktörerna lär sig 
andra organisationers begrepp, främst då de står för det perspektiv aktörerna ser på 
problemet. Därför är det viktigt att man finner en balansgång mellan korrekt och 
ändamålsenlig språk under samverkansarbeten för att alla inblandade aktörer ska förstå vad 
som sägs.  

3.2 Nyinstitutionell teori  
Nyinstitutionella teorin har sitt ursprung i USA, genom organisationssociologin och 
skolbildning spreds teorin vidare till svensk forskning inom socialt arbete runt 1980-talet 
(Johansson, 2006. s. 18). Inom den nyinstitutionella teorin finns det tre olika inriktningar, 
teorin är alltså inte en homogen teoretisk skolbildning enligt Hall & Taylor (1996, s. 937). En 
inriktning är historisk nyinstitutionalism som fokuserar på hur maktstrukturer inom det 
politiska systemet fördelas av institutioner (Grape & Blom, 2006, s. 10-12). Inom denna 
inriktning menar man att politiska aktörer har svårt att genomföra förändringar i det 
politiska systemet främst på grund av olika historiska låsningar. En annan inriktning är 
rational choice- institutionalism vilken fokuserar på att en individ ska ses som målrationell 
samt instrumentellt kalkylerande. Politiska verksamheter ses ut detta perspektiv som en följd 
av kollektiva dilemman främst då individer gärna vill maximera resultatet av sitt egna 
handlande. På grund av detta handlande skapas oftast konflikter kring vad som egentligen är 
bäst för kollektivet, då det inte finns ett politiskt engagemang som på något sätt kan 
garantera ett motsvarande beteende bland alla individuella aktörer. En tredje inriktningen är 
sociologisk nyinstitutionalism och kan likställas med organisationsteoretisk 
nyinstitutionalism. Denna inriktning fokuserar främst på förhållandet som finns mellan olika 
organisationer och deras omgivning. Generellt framgår det att inom den nyinstitutionella 
teorin frångås de gamla teoriernas mer kontroversiella syn på hur organisationers 
strukturella drag ser ut. Synen är istället mjuk där fokus ligger mer på process än på struktur. 
Vidare talas det om organisering istället för organisation inom nyinstitutionalism.  
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3.2.1 NI bidrag  

Genom nyinstitutionalism uppmärksammas handlingsutrymmet inom olika organisationer, 
där skolbildningen inom teorin menar att handlingsutrymmet begränsas av institutionella 
krav (Johansson, 2006, s. 18). Det innebär att organisationer påverkas av det ömsesidiga 
sociala och kulturella beroendet mellan sin egen verksamhet och omgivningens intresse. 
Dessa institutionella krav uppstår då vissa aktiviteter från organisationen förutsätts utföras 
på ett sätt som anses som ”bäst” av sin omgivning. Kraven kan komma från politiker, olika 
professionella grupper, lagstiftningar samt opinionsströmningar. Enligt Ineland (2006, s. 98) 
strävar därför människobehandlande organisationer efter att anpassa sin organisation 
utifrån viktiga intressegrupper, för att på så sätt vara följsamma och få legitimitet för sin 
verksamhet och anses som trovärdiga.  

3.2.2 När organisationer samverkar 

Sett utifrån den nyinstitutionella teorin samverkar organisationer utifrån skilda 
förutsättningar, målsättningar, önskemål, förväntningar samt regelverk (Grape, 2006, s. 53-
55. 205). Det vill säga att de samverkar utifrån helt olika institutionella logiker. Ett begrepp 
som kan förklara detta är verksamhetsdomän, vilket beskriver det aktivitetsområde (tema) 
som de olika samverkande aktörerna praktiskt samverkar kring. Grape benämner 
verksamhetsdomän som de praktiska arbetsuppgifterna som de olika aktörerna utför inom 
ett specifikt verksamhetsområde. Ett exempel (Johansson & Grape, 2006, s. 205-206) på ett 
verksamhetsdomän inom arbetsrehabiliteringen är bedömning av arbetsförmåga, som 
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan och Hälso- och sjukvården 
tillsammans samverkar kring. Verksamhetsdomän avgränsas av de funktioner och mål som 
organisationen ifråga inrättat för att kunna bedriva sin verksamheter. Avgränsningar görs 
utifrån organisationernas olika institutionella logiker som i sin tur utgör föreställningsramar 
(ibid, 205-206). Dessa ramar sätter vidare standarden för vad en organisation bör göra samt 
inte göra, eller vad andra organisationer förväntas göra och inte göra. 
 
Inom ett verksamhetsdomän kan olika aktörer i sin tur göra skilda domänanspråk där de 
försöker legitimera sig själva som företrädare för det specifika aktivitetsområdet. Anspråken 
kan innebära att konkurrerande situationer uppstår. Ofta är det tillgångar till resurser samt 
maktförhållanden som ligger i förgrunden kring vilka anspråk aktörerna gör. I vissa fall 
uppstår domänkonflikt och innebär att aktörer inte kommer överens om vem som skall göra 
vilken uppgift inom ett specifikt aktivitetsområde. Domänkonflikt kan både handla om att 
aktörer gör anspråk på det legitima ansvaret för en uppgift, men det kan även innebära att 
olika aktörerna försöker att slippa ta ansvaret för en uppgift. Motsatsen till domänkonflikt är 
domänkonsensus och innebär att aktörer kommer överens tillsammans om vilken aktör som 
skall göra vilken uppgift inom det berörda verksamhetsområdet. Domänkonsensus uppstår  
då de olika organisationerna visar respekt för varandras roll i projekt samt visar respekt för 
gränserna kring varandras verksamhetsområden (Grape, 2006; Johansson & Grape, 2006).  

3.2.3 Samsyn  

Organisationers uppdrag skiljer sig ofta åt vilket innebär att då aktörer skall samverka så 
utgår de från olika logiker som nämnts i tidigare avsnitt. Utifrån detta är det viktigt att 
tydliga gränser sätts upp kring det verksamhetsdomän som de olika organisationerna gör 
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anspråk på, alltså att det tydligt framgår vem som skall göra vad. Då domänkonflikter 
uppstår kan orsaken vara att de samverkande aktörerna har olika syn på hur organiseringen 
kring arbetsuppgifter skall se ut. Även att de har olika sätt att delegera uppgifter på inom 
organisationen och har olika sätt att definiera klinter på. För att samverkan skall bli gynnsam 
och för att domänkonsensus skall skapas är det viktigt att organisationernas ledningarna är 
överens, har samsyn, kring vilka mål och medel som verksamheterna skall arbeta utifrån. 
Även vilken kunskaper samt metoder som skall användas i olika situationer. Om ledningen 
alltså organisationernas chefer är överens om detta så skapas förutsättningar för att 
aktörerna som skall utföra samverkansarbetet lyckas. Detta då aktörerna genom styrning 
från ledningen får en gemensam medvetenhet och samsyn kring vilka problem som det 
egentliga arbetet skall fokusera på (Grape, 2006, s. 60-61). 

3.2.4 Institutionell isomorfism  

År 1983 skrev Dimaggio & Powell skrev en artikel där de argumenterade för att 
organisationer blir allt mer lika varandra (Dimaggio & Powell, 1983, s. 147. 150-152). De 
utvecklade vidare begreppet isomorfism vilket kan förklara de mekanismer som ligger bakom 
organisationers likriktning i samhället. Den första av de tre olika formerna på Isomorfism 
som Dimaggio och Powell utvecklade är tvingande isomorfism och beskriver hur 
organisationer måste anpassa sig till större organisationer, bland annat staten för att 
bibehålla legitimitet. Den andra är mimetisk isomorfism och beskriver hur organisationer 
som är osäkra, det kan bero på tvetydiga mål eller metoder som organisationen har. Det leder 
till att organisationer tenderar att imitera och efterlikna andra framgångsrika organisationers 
struktur. Den tredje och den sista är normativ isomorfism och beskriver hur professionella 
med samma utbildning använder sin utbildningsbakgrund som ett verktyg för att definiera 
villkoren och metoderna som de arbetar utifrån. Det leder till en likriktning inom de olika 
organisationerna. 

3.2.5 Lösa kopplingar 

Det moderna samhällena är fyllda med institutionella regler som fungerar som myter sett 
utifrån den nyinstitutionella teorin (Mayer & Rowan, 1977, s. 345). Myterna skildrar olika 
formella strukturer som rationella medel för att uppnå önskvärda resultat inom 
organisationer. Det är därför nödvändigt för organisationer att tillämpa dessa myter för att 
anses som legitima och trovärdiga, likaså för att säkra överlevnad (Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre, 2012, s. 286). En organisations tillämpning av samhällets myter behöver 
likväl inte innebära en direkt effekt på det praktiska arbetet som organisationen gör. Det 
innebär att organisationer exempelvis kan välja att ta till olika föreskrifter på ett formellt 
plan utan att dessa påverkar verksamhetens praktiska arbete, där föreskrifterna får en mer 
symbolisk betydelse i arbetet. Det betyder att den formella strukturen som organisationen 
har är lös kopplad, separerad, från praktiken. Genom de lösa kopplingar som finns mellan 
den formella och informella organisationsstrukturen finns en möjlighet för organisationen 
att svara upp mot förändringskraven som omgivningen ställer utan att behöva ändra sitt 
egentliga arbetssätt.  
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3.2.6 Samverkansprocessernas dynamik 

I syfte att nyansera analysen kring samverkan kan nyinstitutionell teori kombineras med 
integrationsbegreppet för att på så sätt bättre fånga upp dynamiken i samverkansprocessen 
(Grape, 2006, s. 47. 58-59). För att organisationer ska nå framgång under samverkan krävs 
det hög grad av integration mellan de samverkande aktörernas interaktion. Speciellt i de 
fallen då det rör sig om att nå mål där organisationer behöver göra samtrimmade åtgärder på 
ett speciellt svårt problemområde. Genom integrerad samverkan får aktörerna tillgång till 
mer komplett information kring klienten, där åtgärder även blir bättre anpassade till 
individen. Vid aktivt integrationsarbete mellan aktörerna uppstår hög grad av 
domänkonsensus. I motsats visar frånvaro av integrationsarbete mellan aktörerna att det 
uppstår domänkonflikter. Vid aktivt integrationsarbete i en verksamhet är det centralt att 
arbeta mot en samsyn kring mål och medel. Viktigt är även att en samsyn skapas kring 
gränserna ”för de kunskapsanspråk som utgör grund för den operativa verksamheten” (ibid, 
s. 58). Chanserna för domänkonsensus ökar även om samsyn finns på alla nivåer inom 
verksamheten, på ledarnivå men även på handläggarnivå. 

3.2.7 Horisontell organisationsstruktur 

Organisationer i vår samtid sett utifrån den nyinstitutionella teorin börjar allt mer likna 
varandra. Sett utifrån den nyinstitutionella perspektivet har utvecklingen gått från 
hierarkiskt organiserade storföretag till mer horisontella organisationsstrukturer. Det 
innebär i praktiken att olika enheterna inom organisationerna arbetar mer självstyrande och 
där organisationsledningarnas önskemål kan tillgodoses på ett mer lättare och flexiblare sätt. 
Tack vare denna utveckling har samverkansprojekt blivit allt mer populära, främst då synen 
på samverkansprojekt är att det sker en delegering av det operativa organisationsansvaret. 
Vilket ges under en bestämd tid till mindre, flexibla, effektivare och målinriktade mindre 
verksamheter inom organisationen, samtidigt som den strategiska och ekonomiska 
styrningen av resurser och medel fortsatt innehas av organisationens ledning (Ineland, 2006, 
s. 98).  

3.3 Sammanfattning av studiens teoretiska ram 
Samverkan kan ses som något negativt men även som någonting positiv för aktörer som skall 
utföra samverkansarbetet. Delade erfarenheter är en aspekt medans en annan är olika 
mandat. Samverkan kan vara tidskrävande därför gäller det att resurser bereds för att göra 
samverkan möjlig. Möjlighet till samverkan styrs av olika faktorer som Kunskaps- och 
förklaringsmässiga faktorer, formella och informella regler och organisatorisk situation, 
vilka kan skilja sig åt mellan organisationerna. Om samverkan skall bli framgångsrik måste 
dessa faktorer diskuteras för att elimineras. Inom den nyinstitutionella teorin ligger fokus 
framförallt på omgivningens krav på organisationer där dessa måste anpassa sig för att få 
legitimitet för sin verksamhet. Samverkansdomän är de aktivitetsområde som 
organisationerna samverkar kring som organisationerna kan göra skilda domänanspråk på. 
Beroende på organisationernas domänanspråk kan domänkonflikter och domänkonsensus 
uppstå. För att domänkonsensus ska uppnås krävs aktivt integrationsarbete inom respektive 
organisation. Det finns olika sätt att problematisera samverkan mellan olika organisationer 
och aktörer på. Då studiens syfte vara att undersöka samverkan mellan de tre aktörerna var 



 17 

begreppet samverkan ett självklart val. Genom nyinstitutionalism kan aktörers och 
organisationers interaktion, relation samt handlande under samverkan förklaras. Då syftet 
med studien var att undersöka aktörernas upplevelse av samverkan ansåg jag att denna teori 
med fördel kunde användas för att besvara studiens frågeställningar.  

4 METOD 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur samverkan ser ut mellan skola, BUP och 
socialtjänsten i arbetet med att hjälpa unga som lider av psykisk ohälsa. Studien bygger på 6 
kvalitativa intervjuer med tre olika samverkande aktörer där syftet har varit att fånga upp 
deras upplevelse och erfarenheter av samverkan. Jag har genomfört en kvalitativ studie 
utifrån ett abduktivt förhållningssätt. Detta då jag har genom att pendla mellan de enskilda 
berättelserna jag mött ute på fältet samt min tidigare teoretiska förförståelse kring samverka.  
Där bilden från tidigare forskning har kunnat tolka mina resultat och förhoppningsvis kunnat 
förfina och nyansera min förståelse för samverkan. 

4.1 Urval  
Urvalet i denna studie har varit målinriktat då jag aktivt sökt upp potentiella 
intervjupersoner från de tre organisationerna som arbetar med samverkan och som varit 
villiga att delta i min studie. Sökprocessen startade med att hitta kontaktuppgifter till olika 
skolkuratorer, socialsekreterare samt kuratorer inom BUP på nätet, vilka sedan kontaktades 
via mail och telefon. Under sökprocessen av intervjupersoner framkom det att 
socialsekreterare och skolkuratorer var mycket lättare att få kontakt och boka intervjuer med 
än kuratorer från BUP. Studiens sex intervjupersoner består av två kuratorer från skolan, två 
socialsekreterare från socialtjänsten samt två kuratorer från BUP. Då socialt arbete är ett 
kvinnodominerat arbete har jag valt att inte könsbenämna intervjupersonerna för att på så 
sätt upprätthålla intervjupersonernas konfidentialiteten. Istället valde jag att namnge 
deltagarna som intervjuperson IP med siffror utifrån ordningen som intervjuerna 
genomfördes. Urvalet landade i följande:  
 
IP1  Socialsekreterare, arbetar med barn från 0 till 20 år som barnutredare 

IP2 Socialsekreterare, arbetar med barn och ungdomar från 13-20 år 

IP3 Skolkurator, arbetar med förskoleklasser samt klasser mellan ett till nio 

IP4 Skolkurator, arbetar med förskoleklasser samt klasser mellan ett till sex 

IP5 Kurator och legitimerad psykoterapeut arbetar med barn mellan 0 till 20 år 

IP6 Kurator och legitimerad psykoterapeut arbetar med barn mellan 15 till 20 år 
 
Fem av studiens intervjupersoner är utbildade socionomer, den sjätte är i grunden lärare 
som vidareutbildat sig till skolkurator (IP4).  
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4.2 Intervjuer 
Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med personer som verkar inom skolan, 
BUP och socialtjänsten. Valet av semistrukturerade intervjuer innebar att intervjupersonerna 
kunde redogöra för sin ståndpunkt inom specifika teman som framkom under genomgången 
av den tidigare forskningen och som ansågs relevanta utifrån studiens forskningsfråga 
(Bryman, 2011, s. 413). Teman som hinder för samverkan, gynnande för samverkan, 
samverkansstrukturer och kommunikation sammanfattades sedan i en intervjuguide (bilaga 
B) som under intervjutillfällena kunde tas upp i valfri följd. Vidare möjliggjorde valet av 
semistrukturerade intervjuer att eventuella följdfrågor kunde tilläggas utifrån vad som 
framkom under samtalen (ibid, s. 415). 

4.3 Datainsamling och genomförande   
Inför intervjuerna skickades intervjuguiden (bilaga B) till alla intervjupersonerna, som 
förberedelse inför mötet. Fem av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas 
arbetsplats, vilket underlättade tolkningen och förståelsen av det som intervjupersonerna 
berättade, då intervjun skedde i kontexten där dessa verkade (Bryman, 2011, s. 420). Den 
sjätte intervjun blev en telefonintervju, detta då intervjupersonen befann sig långt bort 
geografiskt. Under en telefonintervju kan det vara svårt för intervjuaren att avläsa 
intervjupersonens kroppsspråk. Även känslighet inför obehag, förvirring eller bryderi är 
svåra att upptäcka under en telefonintervju (ibid, s. 433). Därför försökte jag under denna 
intervju tala tydligt och ge tid för intervjupersonen att tänka, samt ställa tolkande frågor. 
Samtliga sex intervjuer spelades in via ljudinspelningsinstrument, med samtycke av alla 
intervjupersoner. Det möjliggjorde lättare bearbetningen av materialet. När man genomför 
kvalitativa intervjuer är ljudinspelning vanligt för att lättare kunna fånga upp samt 
sammanställa resultat från intervjuer, främst då det kan vara svårt att minnas samtal från  
endast anteckningar (ibid, s. 428). Intervjuerna varade mellan 25-45 minuter.  

4.4 Undersökningens kvalitetskriterier 
För att säkerställa giltigheten i denna studie krävdes en tillämpning av kvalitetskriterier, 
utifrån det har jag valt att använda det kvalitativa kvalitetskriteriet tillförlitlighet som utgår 
från begreppen validitet och reliabilitet. Där reliabilitet handlar om en studies slutsatser går 
att generalisera i en liknande studie vid ett senare tillfälle och där validitet handlar om 
studien undersökt det den avsåg att undersöka (Bryman, 2011, s. 16. 49). Begreppet 
tillförlitlighet består av fyra delkriterier vilka är: pålitlighet som motsvarar intern validitet, 
trovärdighet som motsvarar extern validitet, överförbarhet som motsvarar reliabilitet och 
möjlighet att styrka eller konfirmera som motsvarar objektivitet i en studie (ibid, s. 354). 
Vidare har kriterier heuristisk kvalitet och empirisk förankring används för att stärka 
studiens giltighet. Heuristisk kvalitet används i studien (Larsson, 2005, s. 19- 20) för att 
säkerställa att studiens resultat och analys förmedlade en bild av verkligheten som anses vara 
trovärdig. Det innebär att framställningen av resultatet i denna studie ämnade att få läsaren 
att se ”någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt” (Larsson, 2005, s. 19). Vidare har 
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kriterier empirisk förankring används i studien för att försäkra om att den data jag fått fram 
haft förankring till verkligheten (ibid, s. 19-21).  

4.5 Databearbetning och analysförfarande  
Det första steget i databearbetningen var att det inspelade ljudmaterialet transkriberades 
genom att intervjuerna ordagrant skrevs ut i textform. Sedan lästes transkriptionerna igenom 
ett flertal gånger för att skapa en form av preliminär förståelse för textinnehållet. På det 
sättet kunde jag bilda mig en uppfattning av vad datan handlade om. Ett andra steg av min 
analys handlade om att koda materialet, intervju efter intervju (Kvale & Brinkman, 2009, s. 
218), i syfte att leta efter likheter och olikheter i intervjupersonernas berättelser om deras 
erfarenheter och upplevelser kring samverkan (se tabell 1).  

4.5.1 Tabell 1. Exempel på kodning i nyckelord 

 
 
 
I nästa steg gjordes meningskoncentreringar där naturliga meningsenheter letats upp i 
transkriptionerna där korta sammanfattningar vidareutvecklat subteman som så småningom 
ledde till studiens huvudteman (Kvale & Brinkeman, 2009, s. 221- 222). I processen av 
tematisering har jag fokuserat på relationer och strukturer som inte var direkt utsagda eller 
framträdande i materialet (ibid, s. 223). Analysen i det steget handlade om ett kreativt 
tolkningsarbete som resulterade i en del subteman. 
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4.5.2 Tabell 2. Exempel på att finna huvudteman  
 

 
 
 
Sista steget i analysen handlade om att utifrån de framkomna temana skapa huvudteman 
som var relevanta i relation till studiens frågeställningar. Några av de huvudteman som 
framkom i studien var: kommunikation, sekretessens roll, bristande återkoppling, 
organisationers olika mål, oklara gränser. Dessa presenteras nedan i uppsatsens avsnitt 
resultat och analys. 

4.6 Etiskt ställningstagande 
Inom all forskning kring människor är det viktigt att etiska principer tillämpas för att 
undvika skada på forskningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2002 s. 5). I den föreliggande 
studien har jag tillämpat samtliga forskningsetiska riktlinjer utifrån Vetenskapsrådet 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är samtyckes-, informations-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. I första hand har deltagarna fått information kring 
dessa riktlinjer inför intervjuerna både i mailform (se bilaga A) men även i muntlig form. Ett 
missivbrev (bilaga A) skickades under intervjuplaneringen där information kring vem jag var 
samt vilket lärosäte och program jag studerar i och där även syftet med studien 
presenterades. Vidare framgick det i missivbrevet att medverkan i studien var helt frivillig 
samt att deltagandet i studien kunde avbrytas när som helst under studiens gång. I 
missivbrevet framgick det även hur lång tid intervjuerna skulle ta samt att all insamlad data 
endast skulle användas till denna studie. Allt insamlat material till denna studie har lagras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte fått tillgånget till det, materialet har sedan förstörts efter 
användandet för att upprätthålla konfidentialiteten. Deltagarnas identitet och arbetsplats har 
hållits anonyma, genom att jag inte namngett dem samt avslöjat vart de arbetar. Detta för att 
säkerställa konfidentialitetskravet (ibid, s. 7-14).  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras det som har framkommit utifrån analysen av intervjuerna med aktörerna 
från de olika myndigheterna som skall samverka då barn och ungdomar lider av psykisk 
ohälsa. Jag har valt att presentera resultaten och analysen utifrån mina frågeställningar.  

5.1 Det som möjliggör samverkan 
Nedan presenteras intervjuresultaten som pekar på faktorer som möjliggör samverkan 
mellan aktörerna. 

5.1.1 Vikten av kontakt och kommunikation vid samverkan 

Vikten av kontakt och kommunikation mellan aktörer som samverkar är ett centralt tema i 
mina resultat och avgörande för lyckad samverkan.  
 
- Skolan 
Skolkuratorerna beskriver att de i vissa situationer behöver samråda eller ringa till BUP eller 
socialtjänsten angående hur de skall agera i situationer som känns svårhanterliga. De uppger 
vidare att möjligheten finns att ringa till BUP och rådfråga under en bestämd tid i veckan, 
vilket upplevs som underlättande. I dessa samtal kan kuratorerna få handfasta råd kring 
situationer som de känner att de inte kan hantera ensamma. Skolkuratorerna förklarar  att 
deras kuratorroll på skolan skall vara hälsofrämjande och inte behandlande, därför behöver 
de framförallt samarbeta med BUP då de misstänker att unga lider av psykisk ohälsa. IP4 
förklarar:  
 

jag ska ju inte vara behandlande, skolkuratorn skall ju jobba hälsofrämjande med 
lösningsfokuserade samtal och så och det hjälper ju. Ibland måste man få behandling och 
kanske medicin och liksom så, att då får man ju liksom hänvisa till BUP  

 
IP4 uppger vidare att hen upplever att det är svårt att få kontakt med BUP, men att ledningen 
på skolan arbetat med att förbättra kontakten. 
 
- BUP 
Kuratorerna bekräftar möjligheten för andra aktörer att ringa eller komma till deras 
mottagningar för att få konsultationstid. De uppger att vem som helst kan ta kontakt för att 
rådfråga kring barn eller ungdomar som mår dåligt. Möjligheten för aktörer att ringa och 
rådfråga varandra kan kopplas till Eks m.fl. (2017, s. 64) forskningsresultat som påtalar detta 
som något viktigt och främjande för samverkansarbete. Vilket vidare kan analyseras utifrån 
det nyinstitutionella begreppet samsyn som innebär att aktörer gemensamt inom olika 
organisationer kommer överens om vilka mål och medel som behövs för en insats (Grape, 
2006, s. 60-61). 
 
Vidare uppger kuratorerna att telefonsamtalen och mötena ofta leder till att de ber personen i 
fråga att skicka en egenremiss till BUP,  eller så hänvisar de vidare ärendet till första linjen 
psykiatrin vilket är en aktör inom landstinget som hanterar lindrigare psykisk ohälsa. Vidare 
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uppger kuratorerna att konsultationstiden som BUP erbjuder gynnar samverkan mellan dem 
och andra aktörer. IP6 berättar:  
 

… då kan de bara ringa oss så får de en konsultationstid och de får ta med sig vilka de vill. 
Ibland kan de i väntrummet vara fullt med en massor människor. Ja, men då går vi igenom 
vad de sitter med för några bekymmer och så sen så får de använda vår kompetens i en timme, 
och tänka högt tillsammans. Det är också väldigt uppskattat. 

 
Vidare förklarar IP6 att det ofta är väldigt många som söker hjälp, det leder till att de 
sökande behöver vänta på att få hjälp. IP6 uppger vidare att hen är uppmärksam på detta och 
försöker boka in besök vid senare tillfällen med de som inte hinner få hjälp under 
konsultationstiden.  
 
I intervjun med IP5 framgick det att upparbetad kontinuerlig kontakt mellan de 
samverkande aktörerna är gynnande för samverkan. Där tidigare samverkan med andra 
aktörer bidrar till att de samverkande veta hur de andra arbetar vilket underlättar 
kommunikationen och effektiviserar ärendegången kring de unga. IP5 berättar ”Så att dels 
har vi de upparbetade kanalerna, vilket underlättar /…/  sedan blir det en ytterligare 
kvalitetsförbättring om det är lite "rävar" som sitter på tjänsterna så man känner varandra. 
Det är så mycket enklare då.” IP5 uppger även att ett internt förtroende skapas genom denna 
kontinuitet. Båda kuratorerna uppger att kommunikationen som sker kring samverkan inom 
deras verksamheter i vissa fall sköts via en ”samordnare”. IP6 beskriver att samordnaren 
ansvarar över att sammankalla och sköta kommunikationen från BUP då det bedöms att det 
behövs ett SIP-möte. På liknande sätt uppger IP5 att vid samverkan i en av de sex kommuner 
som hen samarbetar med finns det alltid en samordnare med under samtliga SIP-möten som 
sköter den största delen av kommunikationen mellan aktörerna under samverkan.   
 
-  Socialtjänsten  
I samtalet med IP2 från socialtjänsten uppger hen att möjligheten att kontakta andra aktörer 
underlättar samverkansarbetet. IP2 beskriver ” Det enda som man kan säga förenklar saker 
och ting det är alltid en personlig kontakt och den personliga kemin ibland”. Resultaten 
analyserat utifrån tidigare forskning samt teori kan kopplas till Johanssons (2014, s. 150-151) 
forskningsresultat där det framgår att god kontakt och kommunikation mellan 
samverkansaktörer främjar det gemensamma samverkansarbetet. Resultaten som påtalar att 
personlig kemi skulle vara en nödvändig faktor för samverkan kan analyseras utifrån 
Danermark (2000, s. 12) som anser att detta är en myt. Danermark menar istället att 
förutsättningar för samverkan ligger på en högre nivå inom organisationen och påverkas mer 
av vilka förutsättningar ledningen i organisationen skapar för samverkan.  
 
IP2 uppger vidare att genom möjligheten att kunna kontakta andra organisationer lär man 
sig hur de andra verksamheterna fungerar. Hen uppger även att kontinuerlig kontakt innebär 
en enorm effektivisering av arbetet och att de samverkande kan göra det ”lilla extra” för de 
unga. Vidare förklarar IP2 att trots möjligheten att ringa till andra organisationer är 
kontakten mellan aktörerna svår att upprätthålla då aktörerna inte talar ”samma språk”, IP2 
beskriver:  
 

på grund av vissa svårigheter som har funnit både från BUP:s håll och från vårt håll finns 
numera en person som är ganska ny tillsatt som skall jobba med just samverkan mellan BUP 
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och socialtjänsten och vara den som är mellan BUP och mellan mottagning för unga och för att 
kunna bolla. Förklara för varandra och vara varandras tolk.  

 
I intervjun med IP1 förklarar hen att genom SIP-möten knyts personliga kontakter som 
bidrar till bättre samarbeten mellan aktörerna. IP1 förklarar att genom ett dynamiskt 
samarbete mellan skolan, BUP och socialtjänsten kan insatser till unga anpassas. IP1 
beskriver att genom kontinuerlig kontakt mellan aktörerna kan de lyckas få den unge till 
skolan och även till BUP. Vid analys av resultaten kopplade till tidigare forskning är det 
tydligt att kontakt och kommunikation mellan samverkansparter är en framgångsfaktor för 
samverkan, vilket även Johansson (2014, s. 151) konfirmerar i sin forskning. Resultaten kan 
vidare analyseras utifrån samverkans begreppet kollaboration som innebär att professionella 
samverkar kring vissa avgränsade frågor och där samverkan utgår från de professionellas 
specialistkunskaper. I kollaboration kompletterar de professionella varandra med kunskaper 
från olika specialistområden och samverkar med respekt för varandras olikheter och 
kompetenser (Danermark & Kullberg, 1999, s. 35-36. 163).  

5.1.2 Samråd inom verksamheterna  

Möjligheten att lyfta ärenden inom den egna organisationen visar resultaten gynnar 
samverkan.  
 
- Skolan 
Skolkuratorerna uppger att de har elevhälsokonferenser där elever diskuteras, speciellt unga 
som ligger efter i kunskapsnivåer och har hög frånvaro. Utifrån kartläggningen har sedan 
skolkuratorerna enskilda samtal med de unga där en eventuell problematik utreds. IP4 
förklarar ” ibland så märker man ju att, eller man misstänker att det här är en depression 
som eleven har”. Samtal där depression eller psykisk ohälsa upptäcks leder till att de unga 
hänvisas till en annan instans uppger IP4, exempelvis BUP.   
 
- BUP 
Kuratorerna beskriver att då ett barn eller en ungdom kontaktar BUP inleds alltid ärendet 
med ett första bedömningssamtal. Utifrån detta samtal diskuteras sedan den unges situation 
i ett teamkonferensmöte. IP4 förklarar ”Efter bedömning så redogör vi för ärendet på vårat 
team. Där det finns både läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer. Och det är där vi 
fattar beslut då”. Informationen som uppkommer under dessa teamkonferensmöten tar 
sedan kuratorerna med sig till SIP-möten om det bedöms att ett sådant behövs för att hjälpa 
den unge.  
 
- Socialtjänsten  
Socialsekreterarna uppger att det kontinuerligt genomförs kollegiemöten på deras enheter, 
där strategier och insatser för unga diskuteras, vilket resulterar i att rätt ingångsläge i 
ärendet hittas. IP1 förklarar:  
 

man lyfter den här ungdomen i ett problematiskt ärende i socialtjänsten och då i ett  
kollegium där det sitter chefer från alla instanser. I det kollegiet kan man då bolla och ventiler 
liksom, hur behoven ser och vilka insatser som kan finnas som kan gynna det här, och hur 
man på bästa sätt kan hitta rätt ingångsläge och nischa det bästa insatsen för just den här 
ungdomen. 
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IP1 uppger vidare att socialtjänsten ofta upptäcker att den unge är i behov av insatser från 
andra instanser som till exempel BUP. I de fall hen bedömer att behovet för samverkan finns 
så sammankallas berörda aktörer till ett SIP-möte. Resultaten ovan kan kopplas till tidigare 
forskning (Norman & Axelsson, 2001, s. 6) där det framgår att då professionella konsulterar 
med varandra samt stöttar varandra i svåra frågor bidrar det till framgång i 
samverkansarbete. Resultaten kan vidare analyseras utifrån det nyinstitutionella begreppet 
integrerad samverkan (Grape, 2006, s. 58) som innebär att vid aktivt integrationsarbete i en 
verksamhet är det centralt att arbeta mot en samsyn kring vilka mål och medel som skall 
användas i ett ärende, som i sin tur leder till att domänkonsensus uppstår kring 
problemområdet.   

5.1.3 Engagerade ledningar   

Engagerade ledningar visar resultaten är främjande för samverkan.  
 
- Skolan 
Skolkuratorerna förklarar att deras ledningar är positivt inställda till SIP-möten. IP3 
beskriver ”Jag upplever att ledningen har en positiv inställning till att samverka med andra 
aktörer. Det leder förhoppningsvis till att vi tillsammans kan få till rätt insatser för eleverna, 
vilket är allas mål”. IP4 beskriver vidare en situation där återupprepade orosanmälningar 
gjordes till socialtjänsten kring ett barn och ingenting hände. Då tog rektorn på skolan 
kontakt med ledningen från socialtjänsten, vilket resulterade i en upparbetad kontakt, där 
rektorn direkt kan ringa upp socialtjänsten då situationer uppstår som kräver det. 
Skolkuratorerna uppger vidare att enhetschefen och biträdande enhetschefen från BUP inom 
deras landsting två gånger per termin bjuder in samtliga skolkuratorer från kommunen till 
ett ”samverkansmöte”. Detta möte uppskattas delvis av skolkuratorerna, då de anser att det 
är en stor vinst att träffas och få kunskap kring varandras verksamheter. Under mötena 
diskuteras sociala trender som avspeglas i samtliga verksamheter i kommunen och 
landstinget. I intervju med IP4 framgår det dock att hen uppfattar dessa samverkansmöten 
mer som ”informationsmöten” med en envägskommunikation från BUPs sida. IP4 beskriver 
”BUP träffar alla skolor en gång per termin för att liksom.. men det blir mest att de redogör 
för hur läget ser ut hos dem och de vill inte ha så mycket samverkan med skolor känns det 
som”. I citatet ovan går det att utläsa att IP4 upplever att BUP gärna informerar men att de 
inte önskar mer samverkan med skolor. Resultaten kan analyseras utifrån tidigare forskning 
(Danermark & Kullberg, 1999, s. 104-107) som påtalar att organisationer ofta arbetar utifrån 
olika lagar och mål. Vidare kan resultaten analyseras utifrån den nyinstitutionella teorin 
(Grape, 2006, s. 60-61) där det beskrivs att organisationer ofta utgår från skilda logiker kring 
hur organiseringen av en arbetsuppgift skall se ut. Det innebär att domänkonflikter lätt kan 
uppstå och beror på att ledningarna för organisationerna inte har samsyn kring vilka mål och 
medel verksamheterna skall arbeta utifrån. 
 
- BUP  
Kuratorerna beskriver att deras ledningar generellt har en positivt inställning och 
förespråkar samverkan med andra organisationer. IP6 beskriver de som ” Ledningen är 
mycket positiv till deltagande på SIP-möten. SIP-möten ska prioriteras före andra typer av 
möten”. IP6 beskriver även att chefen från hens BUP-mottagning och ibland även hen själv 
en gång i månaden går på möten med ledningarna från socialtjänsten och skolor. På dessa 
möten diskuteras ärenden där det blivit problem med samverkan mellan aktörerna. 
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Resultaten som tyder på att ledningen är positivt inställd samt kliver in och skapar 
förutsättningar för samverkan kan kopplas till Socialstyrelsens (2015b, s. 17. 20) rapport. I 
rapporten beskrivs att en tydlig styrning och engagemang inom framförallt ledningsnivån 
skapar förutsättningar för samverkan. Resultaten kan vidare analyseras utifrån begreppet 
integrerad samverkan från den nyinstitutionella teorin (Grape, 2006, s. 47. 58-59). 
Integrerad samverkan inom framförallt organisationers ledningar innebär att 
kunskapsanspråk görs kring de verksamhetsdomän som organisationerna skall samverka 
kring. Det innebär i sin tur att domänkonsensus uppstår kring verksamhetsområdet.  
 
- Socialtjänsten 
I intervjun med IP1 uppger hen att ledningen har en positiv inställning till SIP-möten. 
Medans IP2 uppger att ledningen generellt är positivt inställda, men att deras syn på 
samverkan ibland är att det blir mer jobb och tar tid från annat arbete, vilket hen inte 
upplever som så stöttande. Hen uppger även att ledningen visar intresse för SIP-möten då 
antalet registrerade möten genererar bidrag till verksamheten. IP2 beskriver:   
 

Sedan har det tidigare funnits ett stort intresse för samverkan högre upp i ledningen utifrån 
att det kom något bidrag till kommunen när antalen SIP:ar registrerades, men det känner jag 
gjorde att syftet försvann. Det blev mer fokus på hur många dokument som gjordes än på hur 
samverkan fungerade.  

 
Resultaten kan kopplas till tidigare forskning (Widmark m.fl., 2001, s. 4-5) som påtalar att 
aktörer ofta upplever bristande stöd från sina chefer i samverkansfrågor. Vidare kan 
ledningens agerande analyseras utifrån det nyinstitutionella begreppet lösa kopplingar 
(Eriksson-Zetterqvist m.fl., 2012, s. 286) som innebär att organisationer tillämpar myter, så 
som föreskrifter och lagar, vilka inte är förankrade i det praktiska arbetet utan mer fungerar 
som legitimerande argument för verksamhetens effektivitet.  

5.1.4 Fysiska möten och upphävande av sekretess  

Möjligheten att träffas i möten där sekretessen lyfts framkommer i intervjuerna som viktigt 
och främjande för samverkan.  
 
- Skolan 
Skolkuratorerna uppger att genom SIP-möten motverkas att parter arbetar parallellt med att 
hjälpa de unga då aktörerna får möjlighet att informera och delge hur de tänker kring de 
ungas situation. IP4 beskriver det som:  

 
När man samverkar kan man behöva informera andra vad man gör så att de andra kan göra 
något annat. Målet är att man inte ska ha två parallella spår som pågår samtidigt, för det blir 
förvirrande för barnet. Alltså ibland kan andra behöva informera mig väldigt tydligt vad deras 
mål med behandlingen är och vika metoder och vad jag kan göra för att inte störa det. 

 
I citatet ovan framgår det att genom SIP-möten blir målen och metoderna för att hjälpa de 
unga mycket tydligare, där parterna gemensamt kan planera det fortsatta arbetet.  
 
- BUP 
Den största vinsten med SIP-möten uppger kuratorerna är att sekretessen mellan de olika 
aktörerna upphävs. Det innebär att alla aktörer fritt kan prata kring vilka behov de upplever 
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att de unga har och vilka mål de har för de unga utifrån den informationen de delar. Genom 
att arbeta tillsammans gynnas också samverkan då ett förtroende skapas enligt IP5 som 
beskriver ” När man träffats ett antal gånger och har löst svåra saker tillsammans så får man 
ett förtroendekapital sinsemellan”. Utifrån detta gynnas samverkan då processen går mycket 
lättare och snabbare mellan aktörerna uppger hen vidare. Resultaten analyserat utifrån 
tidigare forskning och teori kan kopplas till Greens m.fl. (2008, s. 39) forskning som 
beskriver att öppen kommunikation leder till att aktuell information kring den unge 
framkommer och gynnar samverkan. Vidare kan resultaten analyseras genom det 
nyinstitutionella begreppet samsyn, vilket innebär att anspråk på vem som gör vad i ärendet 
blir tydligare och bidrar till effektivisering av det gemensamma klientarbetet (Grape, 2006, s. 
60-61). 
 
- Socialtjänsten 
I intervjun med IP1 beskriver hen att meningen med SIP-mötet är att parterna gemensamt 
synkar och utreder vem som skall göra vad. Även att parterna gemensamt undersöker om de 
insatser som den unge i dagsläget har är tillfredställande, för att se till att den unge inte 
”faller mellan stolarna”. Genom SIP-möten uppger IP1 att perspektivet ”zoomas ut” och ett 
helhetsperspektiv kring den unges situation blir tillgänglig för alla samverkande parter. 
Vidare uppger IP1 att under samverkansmöten redovisar ofta respektive parter sin målbild 
gällande den unge för att hjälpa denne. IP1 förklarar:  
 

… sedan så efter det så tänker man såhär, vem kan göra vad? Vad kan BUP göra utifrån deras 
profession? För att liksom bidra till att den här målbilden skall uppnås och vad kan skolan 
uppnå? För att på så sätt identifiera vem som gör vad egentligen.  
 

I citatet ovan förklarar IP1 att genom samverkan kan handlingsplaner skapas för att hjälpa de 
unga ur den svåra situationen. Resultaten kring handlingsplanerna analyserat utifrån den 
tidigare forskningen och teori kan kopplas till Hesjedal m.fl. (2016, s. 6-9) forskningsresultat 
som beskriver hur handlingsplaner bidrar till skapandet av ett helhetsperspektiv kring de 
ungas livssituation. Vidare kan resultaten analyseras genom begreppet domänkonsensus 
utifrån den nyinstitutionella teorin (Grape, 2006. s. 53-55) som innebär att under möten 
mellan olika aktörer görs överenskommelser kring vilken aktör som ansvarar för vilka 
uppgifter inom det berörda verksamhetsområdet. 

5.2 Det som utmanar samverkan 
Nedan presenteras intervjuresultaten som pekar på faktorer som utmanar samverkan mellan 
aktörerna. 

5.2.1 Sekretessens roll och bristande återkoppling 

Sekretess och bristande återkoppling visar intervjuresultaten är centrala teman som utmanar 
samverkan. 
 
- Skolan 
I intervjuerna med skolkuratorerna framgår det att sekretessen hindrar dem från att inhämta 
uppgifter från andra aktörer kring enskilda ärenden. Det framkommer vidare att 
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återkoppling sällan görs kring ärenden och att sekretessen hindrar kommunikationen mellan 
aktörerna. Det innebär att väsentlig information kring åtgärder och handlingsplaner inte når 
ut till viktiga aktörer runt den unge. Skolkuratorerna uppger att vid flertal tillfällen uppstår 
situationer där orosanmälningar görs till mottagningsenheten inom socialtjänsten kring ett 
barns eller en ungdoms situation, där socialtjänsten inte återkopplar och den svåra 
situationen kvarstår. IP4 förklarar:  

 
Det är mer om de har omhändertagit ett barn här, så får inte jag veta någonting vad som 
händer, bara att det pågår en utredning. Som jag själv får ringa och fråga efter liksom, så då får 
man liksom kanske höra från barnet sen.. att - ja men jag har bott hos en helt annan familj i 
helgen.  

 
Skolkuratorerna beskriver att om de skall få information kring handlingsåtgärder utifrån 
orosanmälningar så krävs samtycke från föräldrar, vilket inte alltid är en självklarhet. Dock 
uppger skolkuratorerna att det finns möjlighet att själv ringa till socialtjänsten och BUP för 
att få information om en utredning eller behandling inletts eller inte. Men mer information 
än så får de inte. Vidare uppger skolkuratorerna att de vanligtvis inte sammankallar till SIP-
möten, men att de i vissa fall bjuder in socialtjänsten till verksamheten för att socialtjänsten 
ska få möjlighet att se på den unges problematik utifrån skolans perspektiv. Resultaten 
analyserat utifrån tidigare forskning och teori kan kopplas till Blomqvists (2012, s. 154-155) 
avhandling där det framgår att organisationernas sekretess utgår från olika 
kunskapstraditioner och därav hanteras olika. Vidare kan de ovanstående resultaten 
analyseras utifrån Danermark (2000, s. 12-13) som menar att samverkansförutsättningar 
påverkas av formella och informella regler dit sekretessen tillhör. Dessa menar han skiljer 
sig åt mellan organisationer och om målet med samverkan är att den skall bli lyckad är det av 
vikt att lyfta fram, identifiera och diskutera skillnaderna. Formella och informella regler som 
skiljer sig behöver inte alltid vara ett hinder, men om det hindrar är det viktigt att undanröja 
och eliminera dessa i möjligaste mån. För att på så sätt få till en gynnsam samverkan.  
 
- BUP 
Även från BUPs håll uppger kuratorerna att det finns brister i återkoppling kring 
orosanmälningar från socialtjänstens sida. IP6 förklarar den bristande återkopplingen:  
 

 ..jag märker det på mest är typ i fall jag gör en orosanmälan till socialtjänsten och det gör jag 
ju ganska ofta liksom. Att man liksom inte vet vad som händer efter det. Man får liksom.. 
möjligen får man reda på att de har tagit emot och eh.. ifall de har beslutat att inleda utredning 
eller inte.  
 

IP6 förklarar vidare att en frustration uppstår då återkoppling inte görs och beskriver det 
som:  
 

..det där skapar ju en frustration hos många. Det är oftast så där att folk som jobbar på BUP, 
speciellt de som inte är socionomer, de har ju liksom synen ja men socialtjänsten de gör ju 
ingenting och socialtjänsten har en syn på BUP liksom ja men BUP de gör ju ingenting de tar 
inte emot någonting liksom.   

 
- Socialtjänsten  
I samtalet med IP2 uppger hen att sekretessen hindrar insynen i ärenden och bidrar till att 
organisationerna ifrågasätter varandras arbete och beslut. IP2 uppger att hen i flera fall varit 
med om att klienter som hänvisats till BUP inte aktualiserats hos dem. IP2 förklarar ” Ja och 
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så får vi då höra att de har valt att inte kliva in och då blir det ju irritation och man tänker: 
varför gjorde de inte det?”. IP2 beskriver att en irritation och oförståelse kring BUPs 
agerande uppstår i dessa fall. För att motverka detta uppger IP2 att på hens enhet arbetar de 
aktivt mot att socialtjänsten och BUP ska träffas och utbyta information. Mötena menar IP2 
möjliggör att organisationerna lär sig varandras arbetssätt och får bättre förståelse för 
varandra. 

5.2.2 Lagkravet om att samverka  

Ett annat tema av betydelse för samverkan som framkom i resultaten är lagkravet att 
samverka.  
 
-  Skolan  
Kuratorerna berättar att de gör orosanmälningar till socialtjänsten då de misstänker att ett 
barn eller ungdom inte mår bra och föräldrar inte vill samarbeta. IP3 beskriver ” Jag menar 
det uppstår ju ibland situationer där vi ser elever som vi känner att vi måste göra en 
utredning på för att det är så pass mycket som talar för att det är någonting som inte liksom 
fungerar ”. En orosanmälan utifrån att skolkuratorerna misstänker psykisk ohälsa leder ofta 
till en utredning som i sin tur kan innebära att skolkuratorerna blir sammankallade till SIP-
möten.  
 
-  BUP  
Kuratorerna uppger att lagar kring samverkan är förtydligande då dessa är tvingande och 
innebär att aktörer måste träffas för att nå en överenskommelse kring den unges situation. 
IP5 förklarar:  
 

Alltså lagstödet gör att ingen kan säga -nej det hinner inte vi, om vi vill ha ett SIP-möte för det 
får man inte, nej alltså det är tvingande. Finns behov av samordning så ska det samordnas /…/ 
Vi har så pass långa avstånd här mellan kommunerna och oss så att vi kan ju inte träffas, men 
då kopplar vi bara upp oss via internet och då tar det inte mer tid än ett vanligt besök. 
 

I citatet ovan framgår det att IP5 är medveten om lagkravet och att hen försöker tillmötesgå 
detta och samverka i största möjliga mån. Där modern teknik införskaffats som bidrar till att 
hen kan medverka i fler samverkansmöten än förr och där hen försöker hinna med så många 
SIP-möten som tiden tillåter. IP6 uppger att hen ibland inte kan medverka på SIP-möten på 
grund av tidsbrist. I de fallen skickar hen en representant från mottagningen som oftast är 
den biträdande enhetschefen eller enhetschefen. Resultaten ovan kan kopplas till Eks m.fl. 
(2017, s. 65-66. 70) forskning där det framgår att det är vanligt att BUP har bristande 
tidsresurser. Det innebär att aktörerna inom BUP inte kan tillmötesgå samverkansparter och 
bidrar till att unga inte får den hjälp de behöver i tid. Resultaten kan vidare analyseras 
utifrån Danermark (2000, s. 8-10) som menar att en aspekt av samverkan är att 
samverkansarbetet kan ta tid ifrån de vanliga arbetsuppgifterna och om ledningen inte 
bereder resurser för samverkan, kan detta uppfattas som negativt för aktörerna.  
 
-  Socialtjänsten  
Trots lagkravet kring samverkan är socialsekreterarnas generella bild av BUPs medverkan i 
SIP-möten är att den är ojämn. I intervju med IP1 uppger hen att när ett barn eller ungdom 
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inte är aktualiserad hos BUP händer det att BUP uteblir då dessa blir sammankallade till ett 
SIP-möte. Hen förklarar det som:  
 

... återigen blir ju det en resursfråga, för att de egentligen inte har resurserna för att... lite 
granna så. På vissa ställen som jag varit så har BUP i vissa tillfällen vägrat komma utifrån det 
där då.. Men då får man skriva en avvikelse och skicka in en anmälan för de ska medverka. 
Sedan förstår jag att de kan inte trolla med knäna, finns det ingen personal som… så går det ju 
inte. 

 
Ur citatet ovan framgår det att BUP på grund av bristande tidsresurser och personalbrist 
trots lagkrav om samverkan inte alltid upplevs medverka på SIP-möten. Resultaten ovan 
analyserat genom tidigare forskning och teori kan kopplas till Ek m.fl. (2017, s. 65-66. 70) 
studie som påtalar att BUP som organisation generellt har bristande tidsresurser. Vidare kan 
resultaten analyseras utifrån begreppet institutionella krav utifrån den nyinstitutionella 
teorin (Ineland, 2006, s. 98), som beskriver hur organisationers handlingsutrymme påverkas 
av institutionella krav. Det innebär således att organisationer är påverkade av sociala och 
kulturella krav från dess omgivning (politiker, olika professionella grupper och 
lagstiftningar). Det betyder att omgivningen kan sätta krav på att en viss aktivitet skall 
utföras på det sätt som de anser är ”bäst” och för att organisationer skall anses legitima och 
trovärdiga måste de därför anpassa sig utifrån dessa krav.  

5.2.3 Organisationernas olika mål och oklara gränser  

I intervjuerna framgår det att skillnader i organiseringen mellan kommuner och landsting 
samt remittering till andra aktörer utmanar samverkan.  
 
- Skolan 
I intervjun med IP3 beskriver hen att på grund av BUPs remisskrav och upplevelsen av att 
BUP bara behandlar allvarlig psykisk ohälsa är det svårt att vända sig till dem för att få hjälp. 
Skolkuratorerna uppger att de ofta väljer att ringa till första linjen psykiatrin där de upplever 
att de får stöd och praktiska förslag på hur de ska arbeta med unga som lider av psykisk 
ohälsa. IP4 upplever  att första linjen är mer öppen till samverkan och dialog än BUP, där 
unga lättare kan få tider då de behöver samtalskontakt för sin psykiska ohälsa. IP4 beskriver 
skillnaden:  
 

För det är väldigt olika bemötande, från första linjen psykiatrin i jämförelse med BUP, där 
man kan bolla liksom idéer och utifrån vad som är bäst barnet /…/ Medans BUP bah - det här 
är vårt, eller det här är inte vårt, och så är det stängd dörr.  

 
- BUP 
Kuratorerna uppger att de ibland slussar vidare ärenden till första linjen psykiatrin då de 
bedömer att den psykiska ohälsan inte är så pass allvarlig för att BUP ska behandla den. 
Resultaten kan kopplas till Blomqvists (2012, s. 152-156) forskning som visar att BUP som 
tillhör en expertorganisation kan med sin expertposition välja bort samarbetsärenden då de 
inte anser att de kan bistå den unge i dennes problematik. Resultaten kan vidare analyseras 
utifrån begreppet samarbete som Mallander (1998, s. 136) beskriver är då organisationer 
remitterar ärenden som har en temporär karaktär. Vilket inte kan likställas med samverkan 
där organisationer utifrån sina skilda kompetensområden delar upp ansvaret kring ett 
ärende med ett gemensamt mål. 
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Det framkommer i intervjun med IP5 att hen ser förändring i hur myndigheterna organiserar 
sina verksamheter. Hen beskriver att ju med regelverken tenderar kommun och landsting 
nuförtiden organiseras som stuprör, där arbetet sköts inom den egna organisationen. IP5 
framlägger: 
 

Ja mer att man sköter det inom sitt liksom. Om du tänker dig om jag har en ungdom som har 
stöd från socialtjänstens öppenvård, då är öppenvården nu organiserad som en egen enhet. Så 
öppenvårdspersonalen får ju själv göra orosanmälningar in till kontoret. Och de här 
stuprören.. vi tar hand om vårt liksom. Men de här stuprören motverkas ju lite av när man har 
SIP-möten. 

 
Utifrån detta menar IP5 att helhetsperspektivet kring den unga tappas och att den 
nödvändiga hjälpen inte erbjuds. Resultaten analyserats utifrån tidigare forskning samt teori 
kan kopplas till Blomqvists (2012, s. 152-156) forskningsresultat som visar att 
organisationers uppdrag ofta är vida och att aktörer inom organisationerna tenderar att ha 
liknande utbildningar vilket bidrar till att oklarheter lätt uppstår kring vilken organisation 
som ska göra vilken insats. Vidare kan resultaten analyseras utifrån den nyinstitutionella 
teorin (Ineland, 2006, s. 98) där det framgår att organisationer i vår samtid tenderar att 
forma horisontella organisationsstrukturer. Detta då organisationer tenderar att ha fler 
olikartade aktörer inom organisationen vilket innebär att organisationen blir indelad i små 
enheter för att på ett mer lättare och flexiblare sätt kunna tillfredsställa ledningens önskemål. 
Resultaten kan även analyseras genom normativ isomorfism (Dimaggio & Powell, 1983, s. 
150-152) som innebär att likriktningar inom organisationerna sker då professionella med 
samma utbildning använder sin utbildningsbakgrund som ett verktyg för att definiera 
metoderna och villkoren som arbetet skall utgå från.   
 
- Socialtjänsten  
I intervjun med IP2 från socialtjänsten framkommer det att hen vid flertal tillfällen upplevt 
att BUP inte tagit sig an solklara fall av unga som lider av psykisk ohälsa. Men då hen fick 
vetskap om att första linjen psykiatrin fanns har hen vänt sig till dem istället för till BUP, som 
ett alternativ då unga lidit av lindrigare psykisk ohälsa. Ip2 beskriver:  
 

Ja och så får vi då höra att de har valt att inte kliva in och då blir det ju irritation och man 
tänker - varför gjorde de inte det!? Men då långt senare får vi då förklarat att ja men det har ju 
också sin målinriktning eller.. de har också sina individer att jobba med. 

 

5.3 Sammanfattning av resultaten 
Studiens resultat visar att de primära faktorerna som möjliggör samverkan är kontakt och 
kommunikation mellan aktörerna. Förmåga att kunna kommunicera leder i sin tur till att 
samverkande aktörer tillsammans kan diskutera strategier både i sin egen organisation och 
även utanför. Vidare framgår i resultaten att när ledningen visar engagemang och kliver in i 
vissa fall skapas förutsättningar för samverkan. Dessutom visar resultaten att möjligheten att 
träffas och lyfta sekretessen i SIP-möten innebär att samsyn och domänkonsensus skapas, 
vilka gynnar fortsatt samverkan mellan aktörerna. Utmanande för samverkan visar 
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resultaten är sekretessen mellan organisationerna som i flera fall hindrar insikten i ärenden 
och skapar ifrågasättanden kring aktörers handlingar. Lagar kring samverkan finns för att 
säkerställa att samverkan sker, men i vissa fall visar resultaten att dessa inte efterföljs. Därtill 
visar resultaten att lagarna även skapar fel fokus då verksamheter får ekonomisk ersättning 
från staten utifrån antalen samverkansärenden organisationen genomför. Slutligen visar 
resultaten att samverkan mellan organisationerna motverkas av att unga remitteras vidare 
till första linjen psykiatrin samt att de slussas vidare inom den egna organisationen.  

6 DISKUSSION  

Studiens syfte har varit att undersöka hur samverkan kring barn och ungdomar mellan 0-18 
år som lider av psykisk ohälsa ser ut mellan skolan, barn- och ungdomspsykiatrin samt 
socialtjänsten. De frågeställningar jag valt för att besvara syftet är: vad som möjliggör 
samverkan mellan skolan, BUP och socialtjänsten i deras arbete med barn och ungdomar 
som lider av psykisk ohälsa, sett ur de samverkande aktörernas perspektiv. Vidare vilka 
utmaningar som aktörerna från skola, BUP och socialtjänsten upplever finns i deras arbete 
kring samverkan med barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. 

6.1 Resultatdiskussion  
Nedan här kommer jag att presentera de resultaten som är mest framträdande i min studie. 

6.1.1 Gemensamma strukturer  

Utifrån resultaten upplevs sekretessen hindra samverkan då den medför att insyn och 
återkoppling i ärenden förhindras. Däremot vid SIP-möten där sekretessen lyfts blir insyn 
möjlig och även så samverkan. Brist på återkoppling kring ärenden leder vidare till 
ifrågasättande och frustration kring andra organisationers handlanden då barn och 
ungdomar inte får hjälp. Detta konfirmerar Blomqvist (2012) som menar att sekretessen 
mellan organisationerna skiljer sig åt samt att den kan uppfattas som så omständlig att den 
rentav försvårar samarbetet mellan de olika professionerna. Detta kan med fördel ses utifrån 
Danermark (2000) som menar att samverkan påverkas av formella och informella regler dit 
sekretessen tillhör. Dessa regler tenderar att skilja sig åt mellan organisationer och kan 
försvåra samverkan. För att få till en lyckad samverkan krävs att det hindrande i dessa regler 
elimineras. Det innebär att samverkansaktörer måste diskutera dessa skillnader i möten och 
diskuterar dem mellan varandra. Jag tolkar utifrån detta att under SIP-möten behöver 
aktörerna tala med varandra kring de hinder de upplever. Viktigt är även att de påminner 
varandra om att dela information och hålla varandra uppdaterade i den mån sekretessen 
tillåter, för att på så sätt skapa insyn och förståelse. Det är även viktigt att aktörerna inom 
organisationerna får möjlighet att utvärdera hur de upplever att informationsutbyten och 
samverkan mellan organisationerna fungerar. Eventuellt måste aktörerna även arbeta mer 
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aktivt för att SIP-möten skall ske snabbare, då dessa innebär tidig insyn i ärenden av 
samtliga aktörer samt att det innebär den unge får hjälp fortare.  
 
Resultaten visar att lagkravet att samverka är en viktig faktor för samverkansarbete, men då 
framför allt BUP har tidsbrist inom organisationen så måste aktörerna inom BUP hitta 
alternativa lösningar för att kunna samverka. Intervjuresultaten visar att representanter 
skickas till SIP-möten och att medverkan i dessa möten sker via videolänk. Likaså från 
forskningshåll konfirmeras tidsbristen inom BUP (Eks m.fl., 2017). Detta kan knytas an till 
den nyinstitutionella teorin (Ineland, 2006) som menar att organisationers och aktörers 
handlingsutrymme blir påverkat av institutionella krav från omgivningen. Det innebär att 
organisationer och aktörer måste anpassa sitt agerande utifrån vad som anses vara bäst, sett 
utifrån omgivningen, för att på så sätt ses som trovärdiga och legitima. Jag tolkar att BUP har 
ont om tid och att de har svårt att upprätthålla en fungerande och jämn samverkan mellan 
sig och andra organisationer. För att anses som legitima och trovärdiga så måste de göra sitt 
bästa för att samverka då lagen och samhället kräver det.  

6.1.2 Professionella samverkar tillsammans  

Kommunikation och kontinuerlig kontakt mellan samverkansaktörer visar forskning (Ek 
m.fl. 2017; Johansson, 2014) samt intervjuresultaten är en möjliggörande faktor för 
samverkan. Detta går att relatera till samverkansformen kollaboration (Danermark & 
Kullberg, 1999) som innebär att professionella samverkar kring vissa avgränsade frågor och 
där samverkan utgår från de professionellas specialistkunskaper. I kollaboration 
kompletterar de professionella varandra med kunskaper från olika specialistområden och 
samverkar med respekt för varandras olikheter och kompetenser. Jag tolkar att genom 
kommunikation och kontakt mellan aktörer leder det till att aktörerna sammankallar till SIP-
möten. I mötena samverkar sedan de professionella utifrån sina expertkunskap, där de 
tillsammans hjälper den unge ur den psykiska ohälsa genom hjälp utifrån ett 
helhetsperspektiv. Men hänsyn till detta resultat anser jag att kontakt och kommunikation en 
av grundförutsättningarna för all sorts samverkan.  
 
Möjlighet för professionella att konsultera med varandra kring svåra frågor rörande unga 
som lider av psykisk ohälsa visar såväl forskning (Norman & Axelsson, 2001) som resultaten 
från min studie  främjar och möjliggör samverkan. Detta kan knytas an till den 
nyinstitutionella teorin (Grape, 2006) där det beskrivs att aktivt integrationsarbete inom 
den egna organisationen medför att samsyn skapas kring vilka mål och medel som skall 
användas i det gemensamma samverkansarbetet mellan organisationerna. Jag tolkar utifrån 
detta att då ett aktivt integrationsarbete sker inom organisationerna klargörs deras 
kunskapsanspråk inom det specifika aktivitetsområdet. Vilket i detta fall är hur 
organisationerna genom olika kunskaper på bäst sätt skall hjälpa unga som lider av psykisk 
ohälsa. När aktörerna från de olika organisationerna sedan träffas i ett SIP-möten kan de 
lättare komma fram till vem som skall göra vad, utifrån just sin kompetens, kring unga som 
lider av psykisk ohälsa. Där aktörerna tillsammans kan komma överens om att exempelvis 
kuratorerna från BUP håller i de behandlande samtalen med de unga. Därtill att 
skolkuratorerna står för det dagliga stödet till den unge och att socialsekreterarna har en 
samordnande roll där de stämmer av med de andra aktörerna och även ansvarar för att 
sammankalla till ytterligare ett SIP-möte, där uppföljningar på det gemensamma arbetet 
görs.   
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6.1.3 Samsyn kring samverkan 

Då professionella samverkat vid flertal tillfällen visar resultaten att ett förtroende mellan 
aktörerna skapas och innebär att samverkan gynnas, främst då samverkansarbetet uppfattas 
som lätt och okomplicerat av de samverkande aktörerna. Smidig och öppen kommunikation 
mellan samverkanspartners påtalar den tidigare forskningen (Green m.fl., 2008) leder till att 
aktuell och korrekt information kring den unges situation framkommer. Detta kan med 
fördel beskrivas genom begreppet samsyn från den nyinstitutionella teorin (Grape, 2006) 
som innebär att genom kommunikation tydliggörs görs domänanspråken på vem som skall 
göra vilken uppgift i det gemensamma samverkansarbetet, vilket bidrar till tydlighet och 
effektivisering av det gemensamma klientarbetet. Jag menar att då samverkan sker 
kontinuerligt så blir kommunikationen mer korrekt och smidigare mellan de samverkande 
aktörerna. Det innebär att aktörerna på ett smidigare sätt kan hjälpa den unge med sin 
psykiska ohälsa.   

6.1.4 Styre i samverkan  

Resultaten visar att ledningarna har en positiv inställning till samverkansarbete och att 
ledningarna i vissa fall kliver in och skapar förutsättningar för samverkan tillsammans med 
andra organisationers ledningar, vilket Socialstyrelsen (2015b) menar är viktigt. Resultaten 
kan med fördel relateras till det nyinstitutionella begreppet (Grape, 2006) integrerad 
samverkan och innebär att organisationers ledningar möts och gör kunskapsanspråk kring 
det berörda aktivitetsområdet som olika aktörer skall samverka kring. Jag tolkar utifrån detta 
att förutsättningar för samverkan inom organisationerna bygger på att ledningarna 
tillsammans uppnår domänkonsensus, för att på så sätt säkerställa hur aktörerna skall 
samverka kring barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Dock framgick det i intervju 
med en av socialsekreterarna att kommunen hen arbetar i får ekonomisk kompensation för 
antal samverkansärenden som verksamheterna fullföljer. Vilket jag anser är helt felvänt 
utifrån att lagen säger att organisationerna måste samverka. Att staten kliver in och betalar 
organisationer att efterfölja lagar indikerar enligt mig på att samverkan inte alltid sker då det 
bör ske. Utifrån detta tolkar jag att ett aktivt integrationsarbete inte sker mellan de berörda 
organisationernas ledningar inom socialsekreterarens kommun. 
 
Det framkom vidare i intervjun att ledningens bild av samverkan ibland var att det tog tid 
från det vanliga arbetet. Vilket kan kopplas till forskning (Widmark m.fl., 2006) som 
redovisar att aktörer ibland känner bristande stöd från ledningen gällande 
samverkansarbete. Att ledningens generella bild på ytan är att de är positivt inställda men 
trots detta menar att samverkan tar tid och är krävande. Därtill att de i vissa fall betalas för 
att samverka kan knytas an till lösa kopplingar utifrån den nyinstitutionella teorin (Eriksson-
Zetterqvist m.fl., 2012). Utifrån begreppet lösa kopplingar beskrivs det att organisationer 
tillämpar myter, så som föreskrifter, för att legitimera sin verksamhet. Dessa Myter tillämpar 
organisationerna inte praktiskt i arbetet, utan dessa får mer vara som en symbol för 
organisationens effektivitet. Utifrån detta tolkar jag att det inte räcker att ledningarna är 
positivt inställda till samverkan. Istället anser jag att ledningarna bör träffas och utveckla 
samsyn kring hur organisationerna gemensamt skall arbeta praktiskt med att hjälpa unga 
som lider av psykisk ohälsa.  
 
Resultaten från min studie tyder på att barn och ungdomar ibland fastnar inom den egna 
organisationen, där utomstående aktörer inte kontaktas och där samverkan uteblir. 
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Resultaten visar att detta beror på att likriktningar skapats inom organisationerna och 
innebär att unga slussas vidare inom de egna verksamheterna. Vilket Blomqvist (2012) 
menar beror på att aktörernas uppdrag är vida samt att aktörerna har liknande utbildningar 
inom de olika organisationerna. Utifrån den nyinstitutionella teorin (Dimaggio & Powell, 
1983) kan likriktningar inom organisationer förklaras genom normativ isomorfism och 
innebär att aktörers liknande utbildningsbakgrund blir det verktyg som definierar villkoren 
och metoderna som arbetet inom organisationerna utgår från. I detta fall tolkar jag att fler 
aktörer gör domänanspråk på uppgiften att hjälpa de unga ur sin psykiska ohälsa. Det 
betyder att domänkonflikter uppstår kring vilken aktör som skall ta kunskapsanspråket att 
hjälpa de unge som lider av psykisk ohälsa. I praktiken betyder det för den unge och dennes 
familj att flertal aktörer arbetar parallellt med att stötta den unge, där risken finns att 
helhetsperspektivet kring den unges situationen tappas då samverkan inte sker där hjälpen 
är menad att utgå från skilda kunskaper och kompetenser.   
 
Det framkom även i resultaten att aktörerna slussar vidare barn och ungdomar till första 
linjen psykiatrin. Enligt resultaten gör BUP detta då de bedömer att den psykiska ohälsan 
inte är allvarlig. Då de andra aktörerna gör detta då de upplever att BUP har ont om tid och 
bara behandlar allvarlig psykisk ohälsa. Detta kan kopplas till Blomqvist (2012) forskning 
som visar att BUP tillhör en expertorganisation och kan med sin expertroll välja vilka de 
anser de kan bistå att hjälpa. Detta kan med fördel knytas an till Mallanders (1998) tankar 
om skillnader mellan samverkan och samarbete, där ett samarbete ses som ett gemensamt 
arbete av tillfällig karaktär och där samverkan är att organisationer utifrån sina skilda 
kompetensområden delar upp ansvaret kring ett ärende med ett gemensamt mål. Alltså 
tolkar jag resultaten från studien som att organisationerna väljer att slussa och remittera 
vidare barn och ungdomar till första linjen som ett samarbete och inte som samverkan. 

6.2 Metoddiskussion  
I denna studie har en kvalitativ metod används, där valet att genomföra en kvalitativ 
intervjustudie möjliggjorde mer flexibla och utvecklade svar än vad en kvantitativ studie gett. 
Detta främst då intervjufrågorna under intervjuerna har kunnat anpassas och utvecklats. 
Vidare anser jag att valet av en kvalitativ metod har varit den bäst lämpad metoden för att 
generera det mest fördelaktiga resultaten i denna studie. Valet att använda en 
semistrukturerad intervju anser jag var den bäst lämpade metoden för att generera svar inom 
studiens valda teman. Om valet i motsats varit ostrukturerade intervjuer tror jag att det 
genererat svar studiens område. Vidare om en strukturerad intervju valts hade detta 
begränsat intervjupersonernas svar och fråntagit dem möjligheten till att beskriva sina 
upplevelser fullt ut. Därtill anser jag att valet att genomföra en telefonintervju med en av 
intervjupersonerna från BUP var till nackdel. Detta då transkriberingen av intervjun 
försvårades enormt på grund av att det inspelade materialet var av dålig kvalitet. Valet 
gjordes dock utifrån att det var svårt att hitta intervjupersoner inom BUP, där alternativet 
hade varit att ha endast en intervjuperson från BUP. Valet att skicka intervjuguiden (bilaga 
B) innan intervjuerna kan ha bidragit till att intervjupersonerna svarat på frågorna utifrån 
social önskvärdhet (Bryman, 263) då de haft tid att förbereda svaren. 
 
Trovärdigheten (Bryman, 2011, s. 354-356) i denna studie har uppnåtts genom att 
intervjuerna transkriberas ordagrant. Det innebar att den sociala verkligheten presenterades 
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på ett trovärdigt sätt. Trovärdigheten stärktes vidare genom att resultat används från 
interaktion med den sociala kontexten samt att använd litteratur var publicerad forskning av 
socialt arbete från vetenskapliga databaser. Trovärdighet stärktes ytterligare genom att en 
återspegling av den sociala verkligheten gavs genom implementering av citat från 
transkriberingarna. Pålitligheten i studien har stärkts genom redovisning av 
forskningsprocessens samtliga faser. Överförbarhet, möjligheten att kunna återupprepas 
studien och generera liknande resultat, anser jag inte kan garanteras i denna studie. Detta 
främst då intervjuerna som gjordes var empiriska och efterfrågade intervjupersonernas 
upplevelser. Det innebär att det inte är självklart att samma resultat genereras om samma 
frågor ställs vid ett senare tillfälle, främst då den sociala verkligheten är föränderlig. Valet av 
teorier och begrepp menar jag dock i en annan studie skulle generera liknande mönster. 
Möjlighet att styrka och konfirmera där forskaren genom att agera i godan tro inte låter sina 
egna personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverka resultaten eller slutsatserna 
i en undersökning. Då tolkning är subjektiv och en tredje part kan inneha en annan 
uppfattning är det inte möjligt att styrka eller konfirmera studiens resultat. För att stärka 
studiens heuristiska kvalitet (Larsson, 2005, s. 19-21) har jag genom analysen av resultatet 
funnit och skapat nya teman som uppkommit utifrån forskningsfrågorna. Dessa teman har 
jag genom textgestaltning försökt att redovisa på bästa sätt utifrån min förmåga. För att 
stärka studiens empiriska förankring har jag kopplat mina intervjuresultat till tidigare 
forskning som samstämt med delar av studiens resultat. Jag har även stärkt den empiriska 
förankringen i resultatet genom att redovisa flertalet citat från mina intervjuer. 

6.3 Etikdiskussion 
I den föreliggande uppsatsen har jag eftersträvat att följa Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska riktlinjer för att undvika skada på studiens deltagare. Jag har främst 
tillämpas dessa riktlinjer i framställningen av materialet och i presentationen av 
intervjupersonerna genom att jag hållit deras namn och arbetsplatser anonyma. Det innebär 
att jag bland annat fått välja bort resultat som kunnat avslöja intervjupersonernas hemvist.  

7 SLUTSATSER  
I denna studie har jag undersökt hur skola, BUP och socialtjänsten samverkar kring barn och 
ungdomar som lider av psykisk ohälsa. En slutsats är att då aktörer träffas i SIP-möten för att 
kartlägga och planera den unges situation kan samtrimmade insatser ges utifrån ett 
helhetsperspektiv. En annan slutsats är att likriktningar inom organisationerna skapats då 
aktörer med liknande utbildningar arbetar inom verksamheterna. Det innebär att aktörerna 
gör liknande domänanspråk på uppgiften att hjälpa unga som lider av psykisk ohälsa och 
resulterar i att parallella insatser ges till de unga. Vidare är en slutsats att förutsättningar för 
samverkan mellan organisationer bygger på att ledningarna uppnår domänkonsensus, där de 
kommer överens om hur samverkan skall se ut mellan de olika aktörerna som är skyldiga att 
hjälpa barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa.  
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Studiens resultat är av betydelse då fenomenet samverkan i dagens läge har en viktig plats i 
det sociala arbetet för att säkerställa att enskilda individer får hjälp av flertal organisationer 
då de är i behov av samordnad hjälp och stöd. För fortsatt forskning kring fenomenet 
samverkan skulle jag föreslå att det är intressant att undersöka hur ledningarna inom de 
berörda organisationerna arbetar för att förbättra samverkan mellan aktörerna. 
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BILAGOR 

BILAGA A. MISSIVBREV  
Hej, mitt namn är Ann-Sofie och jag läser till socionom på Mälardalens Högskola. Jag håller 
just på att skriva ett examensarbete kring barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. 
  
Jag har valt att fokusera på organisationers samverkan kring just dessa barn och ungdomar. 
Därför skulle jag behöva komma i kontakt med någon som arbetar med samverkan i denna 
fråga. Min önskan är att få genomföra en kvalitativ intervju på c:a 30-50 minuter med ett 
antal frågor gällande samverkan och även barnperspektivet i arbetet med dessa barn och 
ungdomar. De deltagande i studien kommer vara anonyma i undersökningen samt så 
kommer de uppgifter som samlas in enbart användas till detta arbete. Medverkan under 
studiens gång är frivillig och det finns möjlighet att när som helst avsäga sig sin medverkan. 
  
Om du är intresserad av att delta eller har några frågor så skicka gärna ett PM till min mail 
som är: aldxxxx@student.mdh.se 
Mitt telefonnummer är: 070-xxxxxxx 
  
Med vänliga hälsningar 
Ann-Sofie Lönsted.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BILAGA B. INTERVJUGUIDE 
 

1. Hur skulle du beskriva dig själv samt din roll på din arbetsplats? 
2. Vilken roll spela din arbetsplats för unga som lider av psykisk ohälsa?  
3. När och hur inleds insatser för unga som lider av psykisk ohälsa i er verksamhet? 
4. Hur ser samverkansstrukturer ut i ditt arbete mellan din verksamhet och andra 

verksamheter? 
5. Hur ser kommunikationen ut mellan de samverkande enheterna inför samverkan?  
6. Möter du några hinder i ditt arbete gällande samverkan? 
7. Möter du några gynnande faktorer/förutsättningar i ditt arbete gällande samverkan? 
8. Hur ser ni/du till att barnens bästa tas hänsyn till under samverkan med andra 

organisationer då du möter unga som lider av psykisk ohälsa? 
9. Hur tillämpar ni barnperspektivet i ert arbete?  
10. Vad är samverkan för dig? 
11. Finns det något du vill tillägga?  
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